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Ouder- en pleinwachtbijdrage

Deze week ontvangt u of heeft u de brief
ontvangen met betrekking tot de vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage bedraagt 35 euro per
leerling. Daarnaast vragen wij voor de
locaties Gravenstraat en
Messchaertsstraat nog een bijdrage van
25 euro per leerling voor de pleinwacht.
De bijdrage is vrijwillig, maar van groot
belang om alle activiteiten, bekostigd
door de ondernemingsraad, te kunnen
blijven aanbieden.
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag voor
1 november over te maken op
rekeningnummer:
NL42 INGB 0007 6670 17 t.n.v. Stichting
Ouderraad Montessorischool Hoorn.
Gelieve bij betaling de achternaam van
het kind + leerkracht vermelden, daarmee
kan de betaling gekoppeld worden aan
uw kind(eren).
Herfstvakantie

Cultuurweek, Netwerk Hoorn

Dit jaar is de cultuurweek 2 weken van
11 t/m 22 november 2019.
Er is een aanbod voor schoolklassen van
groep 3 t/m 8. Geef je hiervoor op bij
s.strijker@netwerkhoorn.nl (vol=vol)!
Ook kunnen kinderen na schooltijd
individueel deelnemen aan diverse
activiteiten en rondleidingen, hierbij gaat
aanmelden via
www.sportencultuurhoorn.nl
Alle activiteiten zijn GRATIS. Aanmelden
kan vanaf 14 oktober, aanstaande
maandag. Meer informatie is te vinden op
de website
https://www.sportencultuurhoorn.nl
Vakantie Spelen Hoorn en Lichtjesavond
Speelhoorn
In de herfstvakantie zijn gedurende
5 dagen weer de VakantieSpelen in de
sporthallen. Kinderen kunnen hier gratis
deelnemen en zich uitleven in de
sporthallen.
Op woensdagavond is in de stadsspeeltuin
de Speelhoorn het jaarlijkse Lichtjesfeest.
Voor € 1,00 per kind, ouders gratis kunnen
kinderen spelen, knutselen, schminken,
mini-disco en nog veel meer.

In verband met de herfstvakantie zijn alle
leerlingen en het team vrij van maandag
21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober.
Wij wensen u een fijne vakantie.

Kennismakingsgesprekken
Na de herfstvakantie vinden de
kennismakingsgesprekken plaats. Via
Ouderportaal kunt u zich hiervoor
inschrijven. U heeft hierover bericht
ontvangen van de leerkracht.

