Nieuwsbrief vrijdag 22 januari 2021

Beste ouders/ verzorgers,

Hierbij ontvangt u een bericht van de Ouderraad Prinses Margrietschool. Nu we elkaar zo weinig zien,
even een berichtje via de nieuwsbrief.
Oliebollenactie
In 2019 heeft de ouderraad zelf geknutselde creaties verkocht op de kerstmarkt bij Herman en Zus in
de tuin. Vanwege Corona is dit afgelopen december niet doorgegaan. We moesten op zoek naar een
alternatief om extra geld in kas te krijgen. En dat is gelukt! Op 18 december hebben we een zeer
succesvolle oliebollenactie georganiseerd. Een bedrag van maar liefst €522,50!!
Wij zijn dankbaar voor de hulp die we van de ouders en juffen hebben gehad. Zonder jullie hulp
hadden we dit niet kunnen doen! Wat een geolie(bol)de machine, bedankt daar voor!
Van dit geld kunnen we weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen (zoals recent het
aangeboden ontbijt tijdens het voorleesontbijt).
Wie zijn wij?
Misschien vraagt u zich af, wie zitten er in de ouderraad? Goeie vraag, vandaar dat we hier het
overzicht van de leden aan u geven:
Marije van Vliet (laatste jaar) secretaris
Ramona Bemboom
Vanessa Lublink (laatste jaar)
Enying Zhao
Jacoba Haan voorzitter en penningmeester
Joris Dam
Lilian Lettinga
Frans Ravesteijn (laatste jaar)
Zoals u ziet zijn er 3 leden begonnen aan hun laatste jaar. Mocht het u leuk lijken om deel uit te
maken van de ouderraad, informeer dan gerust bij 1 van onze leden
Inning ouderbijdrage
De inning van de ouderbijdrage (€ 75 per kind) zal dit jaar anders dan anders verlopen. Het bedrag
wordt net zoals anders in 2 delen geïnd. Normaalgesproken wordt het geld van de rekening
geïncasseerd, nu zal er worden gewerkt met betaalverzoeken, te weten in januari en 1 in mei 2021.
Vragen, ideeën of tips?
Mocht u vragen, ideeën of tips hebben voor ons? Geef ze vooral door.
Stichting Ouderraad Prinses Margrietschool

Samen, voor hún toekomst!
Openbaar Onderwijs Terschelling

