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Deze nieuwsbrief is een extra editie



Er is nieuws dat handig is om niet te laten wachten tot de nieuwsbrief van volgende week

TSO VERGOEDING
Sinds het begin van 2019
heeft de TSO geen coördinator meer. De coördinatie van het overblijven is
toen overgenomen door
op school taken te verdelen tussen Hélène (onze
onderwijsondersteuner)

en de directie. Hierdoor zijn
er minder kosten voor de
TSO. Het afgelopen jaar hebben we daarom al incidenteel een paar maanden geen
TSO kosten in rekening gebracht. Vanaf dit jaar kunnen
de TSO bijdrages structureel

worden verlaagd met 25%.
Dit is met de medezeggenschapsraad zo afgesproken. Vanaf deze maand zal
de verlaging op de facturen
zichtbaar zijn.

VOETBALDAGEN
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaan de
leraren staken. Alle scholen zijn dan dicht.
Wederom bieden Igor
Hameleers jullie voetbalopvang aan. Igor is vrijwilliger op De Spiegel en verzorgt gymlessen in groep 3
t/m 8.

Het is mogelijk om voor 1 of 2
dagen in te schrijven.
Plaats: SC Jekerdal
Kosten: 1 dag à 30 euro of 2
dagen à 50 euro
Tijden: vanaf 8:00 tot 17:00
uur (programma is van 9:30
uur tot 16:00 uur)
Opgeven: via mail op het
adres:
igor@totalsoccernetwork.co
m

De trainingen staan onder
leiding van Igor Hameleers
(www.devoetbalschool.nl)
Leeftijden: groep 3 t/m
groep 8
Er zijn maximaal 32 plaatsen
beschikbaar.

VOORSTELLING
Op dinsdag 17 maart bezoeken groep 4 en 5 de
dansvoorstelling
“Dansparels”in het Kumulustheater, Herbenusstraat 89 in Maastricht.
De voorstelling begint om
13 uur en duurt 1 uur. Wij

vertrekken om 12.25 uur
vanuit school, aangezien wij
een kwartier van tevoren
aanwezig dienen te zijn.
Wij zoeken ouders die een
groepje kinderen kunnen
vervoeren naar Kumulus en
weer terug naar school.

U kunt zich opgeven door
uw naam in te vullen op de
brief die bij groep 3/4 of
groep 4/5 hangt.
Alvast hartelijk dank!
Rita en Karla.
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