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Terugblik Kinderpostzegels: 
 
Onze school (en dan vooral de kinderen van de 
groepen 7 en  8, die de kinderpostzegels hebben 
verkocht) ontving een bedankje van de stichting 
Kinderpostzegels. De verkopers hebben maar liefst 
412 bestellingen opgehaald voor een totaalbedrag 
van € 5493,95. Onderaan deze nieuwsbrief zie je hoe 
de stichting Kinderpostzegels onze verkopers bedankt 
en een pluim geeft. 

 
 
 
 
 
 
Nieuws van de Bibliotheek: 
 

Nu de meeste blaadjes van de bomen zijn gevallen, het steeds vroeger donker 
wordt en de temperatuur zakt is er toch niets lekkerder dan lekker in de bank of 
op je kamer een boek te lezen?. Als je een pasje hebt van de bibliotheek kun je 
gebruik maken van de online bibliotheek (onlinebibliotheek.nl), maar het is 
natuurlijk ook fijn snuffelen in de bieb in Oudenbosch. Misschien is het ook nog 
een idee dat leerlingen van de bovenbouw gaan voorlezen in groep 2, 3 of 4? 
Want lezen maakt je blijer en je wordt er wijzer van.   
          
          

 

Planten herdenkingsboom Midzomerplein 

Na een mooie en ingetogen bijeenkomst hebben we met zijn allen gezien hoe de Burgemeester en de leden van de 
Samenstichting Groet en Ontmoet een mooie zilverlinde en het monument ter nagedachtenis aan Regina, Anke, Erik 
en Wieteke op het Midzomerplein hebben geplaatst. We hebben in stilte geluisterd naar de toespraak van 
burgemeester Bernd Roks en daarna gezien dat het monument met de vlinders een mooie plaats op Het 
Midzomerplein heeft gekregen.  

 
 
Nieuws over de communie: 
Binnenkort kunt u nieuws over de communie van 2023 verwachten. Die informatie komt dan van de parochie. De 
datum kunnen we u alvast wel geven: de vieringen in Oudenbosch zijn op 24 juni. 



 

Appeltjes: 

Op 9 november hebben wij heerlijke appeltjes opgehaald bij 
Roks-streekwinkel in Fijnaart. Elk jaar hebben ze weer een 
andere leuke actie. Deze keer was de actie dat elk kind een 
heerlijke appel kreeg in deze toch wat duurdere tijd.  Helaas 
zijn er kindjes die zonder fruit op school komen, daarom 
hebben ze heel veel lekkere appeltje geplukt voor onze 
kindjes!  We hebben ruim 300 appeltjes mogen ophalen voor 
onze kindjes op school! Waarmee we heel veel blije gezichtjes 
hebben gekregen.  
Hartelijke groetjes Oudervereniging 
 
 
 

Ouderbijdrage: 

Beste ouders/verzorgers,  

Hier een berichtje vanuit de Oudervereniging over de vrijwillige ouderbijdrage. In de voorgaande jaren kreeg u 

normaliter in september de brief betreffende de vrijwillige ouderbijdrage. Helaas hebben wij vorig jaar een 

aanzienlijke daling gezien bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, waardoor wij helaas niet uitkwamen met 

de begroting van het afgelopen schooljaar. Hierdoor hebben we een flink gedeelte van de bloemenmarktwinst 

moeten gebruiken om dit gat te dichten (deze wordt normaliter gebruikt voor extra’s voor de kinderen of school). 

Deze gegevens had u bij de algemene ledenvergadering  in kunnen zien. Hierdoor hebben wij besloten, in overleg en 

met goedkeuring van de MR, om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen naar €20,- voor dit schooljaar.  

Wat wordt er o.a. gedaan met de ouderbijdrage: 

• Cadeaus  en surprise met Sinterklaas (€5,- per kind) 

• Strooigoed en lekkers voor in de schoen 

• Klassencadeau €20,- per klas 

• Aankleding en activiteiten Kerstmis 

• Drinken en iets lekkers bij o.a. carnaval, sportdag en andere feestelijkheden 

• Bijdrage /jubilarissen/afscheid (werkgroep lief en leed) 

• Cadeautjes voor de verjaardagendag /Dag van de leraar 

• Bijdrage musical 

• Bijdrage/aankopen verkeersweek 

• Afscheid groep  8 (€5,- per kind) 

• Verplichte ongevallenverzekering voor de kinderen tijdens schoolreis of uitjes 

• Extra bijdrage schoolreis €4 per kind 

In overleg met de directie hebben wij besloten om pas in januari de vrijwillige ouderbijdrage te innen, dit omdat de 

maand december voor de meeste mensen een dure maand is. Er komen nieuwe machtigingen voor diegenen die de 

oudervereniging al een machtiging hadden gegeven.  

Ook willen we u erop wijzen dat het mogelijk is om in termijnen te betalen. Een extra bijdrage naast de gevraagde 

€20  is natuurlijk ook altijd van harte welkom! 

Voor iedereen een hele fijne decembermaand en tot in januari! 

Namens de Oudervereniging,  

Andra Timmermans, penningmeester  

 



Schoolplein-update: 

Na veelvuldig overleg voor en na de zomervakantie zijn we in de afrondende fase voor ons groene schoolplein. Door 

de geweldige inzet van Marloes van Egeraat (mama van Faber, Ebel en Rhodé) en Jeanita Embregts van de gemeente 

Halderberge ziet het er naar uit dat we voor de kerstvakantie het voorlopig ontwerp om kunnen zetten naar het 

definitieve ontwerp. Dat betekent ook dat we in januari 2023van start kunnen gaan! In de volgende nieuwsbrieven 

zullen wij jullie verder informeren en ook het definitieve ontwerp met jullie delen. 

 

Even voorstellen: 

Hoi allemaal! 
  
Even een klein berichtje om mezelf voor te stellen in deze nieuwsbrief.                                              

                                 
Mijn naam is Marleen van Rijckevorsel. Samen met mijn man en 2 zoontjes wonen wij met veel 
plezier in Rucphen. 
Vanaf januari kunnen jullie mij tegenkomen op basisschool ’t Bossche Hart, waar ik veel 
administratieve taken op mij zal nemen. Daarnaast kan het zijn dat we elkaar ook eens spreken 
aan de telefoon. 
 
Ik kijk er ontzettend naar uit om te gaan starten, en sta dan ook met veel plezier voor jullie 
klaar! 
 
Warme groet, 
Marleen  
 

Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november): 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid hebben de leerlingen van 
groep 7 en 8 meegedaan aan MediaMasters. Met deze game 
hebben de kinderen spelenderwijs kennis gemaakt met de kansen 
en gevaren van de media. In de klas zijn zij aan de slag gegaan met 
verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, 
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. MediaMasters is een 
onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar had de 
campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het 
stimuleren van sociaal gedrag online.  

Alle leerlingen hebben dan ook veel geleerd van de deelname aan MediaMasters. 

 

 

 

 
 


