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FONK

Stukje vanuit de kinderen van unit 4:

FONK

en veel
hebben buiten dag en do
Het is hier heel leuk we
t
da niet zo.
mijn vorige school was
leuke buiten lessen. Bij
el saai maar
r de laptop. Dat was he
Daar zaten de hele agte
is dat niet zo.
hier op basisschool effen
mmen of
ren je rot spel met x so
We doen best wel veel
et je naar
n tekst halen en dan mo
met taal wo orden uit ee
t vin d ik
plein ze op schrijven. Da
de an dere kant van het
t tegelijkertijd.
heel leuk je leert en ren
ik het niet
mijn vorige school vond
en al
Dat vin d ik heel leuk op
fen
gaan hier vond ik het oe
t ko mt
leuk om naar school te
da
t plezier naar school en
thema
t
heel leuk en nu ga ik me
he
fonk programma en do or
daar de leraren en het
veran dert.
die iedere 6 weken wo ord
ool effen.
en leerling van basissch
Gemaakt do or Rick mond
WAT DOEN WE DAN MET FONK
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THEMA: EFFEN FONKELT
Met de feestdagen voor de deur, zullen deze weken vooral in het teken
staan van Sinterklaas en kerstmis. Unit 1 en 2 zullen dit thema de middagen samen uitwerken.
In unit 3 en 4 komen ook thema’s als: Samen, mensenrechten en
tradities aan bod.
De school ziet er weer helemaal uit in sinterklaassferen met
dank aan een aantal ouders die alles hebben versierd.
Ook een speciale dank aan de Jumbo die allerlei lekkers heeft
gesponsord voor het sinterklaas- en kerstfeest en de OR die dit
geregeld heeft

SINTERKLAAS:
Op 4 december zal Sinterklaas basisschool Effen komen bezoeken.
Dit jaar binnen de regels van het RIVM. Er komt geen grootse intocht, maar
Sinterklaas zal in de loop van de ochtend zeker langskomen met zijn pieten.
We maken hier een leuk filmpje van, zodat u thuis het met uw kind(eren) nog
kunt terugzien.

BUITENKLEDING:

NIEUWS VANUIT DE OR:

Dagelijks gaan we naar buiten om
te leren en te spelen en om allerlei
activiteiten buiten te doen( zie
alle foto’s op klassenboek). Ook bij
slecht weer.

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Mocht er slecht weer voorspeld
worden, geeft u uw kind dan laarzen
en/of regenkleding aan of mee.

De bijdrage die we aan de ouders vragen is al meer dan 10 jaar niet
verhoogd. We willen graag dezelfde leuke activiteiten samen met het team
voor de kinderen blijven doen. Daarom verhogen we de ouderbijdrage
vanaf het komende schooljaar (2020-2021) naar € 35,- per schoolgaand
kind. Dit is met instemming van de medezeggenschapsraad van BS Effen.

SCHOOLAPP:

Elk jaar worden van de ouderbijdrage diverse activiteiten bekostigd.
Denk aan het schoolreisje, Sinterklaas en Kerstmis activiteiten, Carnaval,
sportdag etc.

De ouderbijdrage 2020/2021 bedraagt € 35,- per schoolgaand kind.

De schoolapp is een belangrijk
communicatiemiddel vanuit de
school. Hierin worden activiteiten
aangekondigd, foto’s geplaatst en
pushberichten verzonden.

Het juiste bedrag kan worden overgemaakt op NL05 RABO 0170 639 649
tnv Ouderraad BS Effen te Breda. Graag o.v.v. de naam van uw kind.

Om de app optimaal te gebruiken is
het van belang dat deze regelmatig
wordt bijgewerkt.

U ontvangt, via school, een aparte mail met daarin de factuur voor de
bijdrage voor dit schooljaar, alsmede een overzicht van de inkomsten en
uitgaven van schooljaar 2019-2020, 2018-2019. Deze overzichten zijn door
de kascommissie goedgekeurd.

Via het tandwieltje kunt u de tijdlijn
ook instellen, dan ziet u alle nieuw
geplaatste klassenboekberichten
gelijk in het beginscherm.

BUITENRUIMTE:

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Willy Poppelaars
(06-54715092) of oreffen@gmail.com

Willy Poppelaars
Penningmeester Ouderraad
Vanuit de OR ook een aantal bijlagen:
- jaarverslag Ouderraad 2018-2019
- jaarverslag Ouderraad 2019-2020

Samen met team, 1 ouder, en een
aantal buurtbewoners hebben
we samen met de architect
voor de speelplaats een online
ontwerpatelier gehad.

Alle ideeën worden nu samengevoegd tot een ontwerp voor het
schoolplein. In februari/maart wordt
het daadwerkelijk gerealiseerd.
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Al onze wensen mochten we hierin
aangeven met daarbij steeds de
vraag WAAROM?

