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Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022: betaalt u ook vóór 22 april!
We gaan eind dit schooljaar weer op schoolreis. Van de vrijwillige ouderbijdrage betalen we de
schoolreis en verzorgen we de extra activiteiten zoals Sint en Kerst.
49% van de ouders/ verzorgers heeft al betaald. Bijna de helft dus! Dat gaat de goede kant op.
Net als eerdere jaren kunt u op twee manieren betalen:
1 Heeft u een stadspas? Kom even langs bij de balie in de aula. Juf Belinda of juf Carla scant de
stadspas van uw kind(eren).
2 Maak €50,- over naar rekeningnummer NL97RABO0361439903 t.n.v. stichting Zonova, onder
vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022” en de naam en groep van uw kind(-eren).
U ontvangt op 5 april via Parro een bericht met de mogelijkheid om te betalen.
Zodra uw betaling is verwerkt stoppen we met het zenden van deze berichten.
Tip van de ouderraad, voor ouders zonder stadspas: op 1 april is de kinderbijslag weer
binnengekomen. Gebruik dit om de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis te betalen!
Financiële zorgen of vragen?
Budgetadviseur Marcella kan u helpen! Marcella werkt voor Buurtteam Amsterdam. Het Buurtteam
ondersteunt inwoners van Amsterdam bij het oplossen van problemen die zij ervaren in hun sociaalmaatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie.
Marcella kan u helpen met financiële vragen, het aanvragen van subsidies waaronder de Stadspas en
nog veel meer. Zij is er voor u en uw kind; maak er gebruik van!
U kunt haar bereiken op: T: 06-40165127, E: m.markelo@madizo.nl
Marcella is dinsdagochtend op school en gaat graag met u in gesprek.
Tevredenheidspeilingen
Ieder jaar willen we graag weten of u tevreden bent over hoe het er op school aan toegaat.
We vragen u om een aantal vragen te beantwoorden. Klik hier op deze link om de vragenlijst te
openen: https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/872PRYB
Let op: alle ouders mogen de vragenlijst slechts 1 keer invullen. Ouders van één gezin mogen de
vragenlijst beide invullen.
We bevragen ook de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Dat doen we onder lestijd.
De uitslagen van de vragenlijsten worden met het team en de MR besproken. Mochten er
verbeterpunten uit naar voren komen, dan gaan we daar uiteraard mee aan de slag.

Pasen/ Lentefeest, donderdag 14 april
Op donderdagochtend 14 april maken we er een
gezellige ochtend van.
We organiseren samen met de Ouderraad een heerlijk
Paasontbijt, met een eitje, een paaseitje en een broodje.
Ook zal de paashaas langskomen...
Uw kind hoeft die ochtend thuis niet te ontbijten en geen fruit mee te nemen. Wel vragen we u om
water en een lunch mee te geven, net als op andere lesdagen.
De leerlingen die deelnemen aan de Ramadan kunnen het ontbijt 's middags mee naar huis nemen.
Koningsspelen, vrijdag 22 april
Op de laatste dag voor de meivakantie, vrijdag 22 april,
organiseren we de Koningsspelen. Ook die dag hoeft uw kind
thuis niet te ontbijten; dat doen we gezellig op school!
We zorgen voor een leuke, gezellige actieve dag. Zo ziet onze
Koning het graag!
Het thema is dit jaar: Voel je fit! Zoals ieder jaar is er ook nu
weer een leuk lied uitgebracht, en daar mag op gedanst
worden!
Klik hier om het lied en de dans te oefenen:
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

Grote Rekendag
Vorige week woensdag, 30 maart, hebben we deelgenomen aan De Grote Rekendag.
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van
rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De dag
wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en
Vlaanderen doen mee.
Het thema was ‘Bouwavonturen’. Het was een groot
succes. Om in de stemming te komen hadden we ’s
ochtends een ingang en een trap afgesloten. Dat
was de eerste rekenopdracht.
Gelukkig lukte het iedereen om een andere route te
bedenken om in de klas te komen. In de groepen
hebben de leerlingen samengewerkt aan
bouwopdrachten en geleerd over bouwen.
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Studiedagen/ (extra) vrije dagen
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