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Vervanging
De afgelopen twee weken hebben we 5 dagen vervanging kunnen regelen.

Ouderbijdrage: Meedoen Hollands Kroon
Het onderwijs in Nederland is kosteloos. Om extra activiteiten (zoals vieringen met Sinterklaas en
kerst, schoolreisje, kamp etc.) op school te kunnen bekostigen, vragen wij aan ouders een
vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen in groep 1-7 op OBS De Snip
bedraagt €40 en voor kinderen in groep 8 €65 in het schooljaar 2022-2023. Mocht u dit nog niet
gedaan hebben voor dit schooljaar, dan kunt u de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer
NL91.RABO.0131.8881.53 t.n.v. OBS De Snip te Nieuwe Niedorp o.v.v. de NAAM en GROEP van uw
kind. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat u als ouder de vrijwillige ouderbijdrage kan betalen, is er
een regeling getroffen met de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen en met
schoolgaande kinderen in de lee�ijd van 4 t/m 18 jaar. De regeling is 1 januari 2015 gestart op
initiatief van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Zij vinden het belangrijk dat ieder kind
kan deelnemen aan sport-, educatieve- en culturele activiteiten. Hiervoor is een webwinkel
gemaakt op www.meedoen.hollandskroon.nl. Op deze site kunt u zoeken op ʻDe Snip .̓ U kunt dan
kiezen voor het product ʻouderbijdrage groep 1-7ʼ of ʻouderbijdrage groep 8 .̓ De gemeente maakt
het geld voor de vrijwillige ouderbijdrage dan rechtstreeks over aan de ouderraad van De Snip,
zodat de bijdrage ten goede komt aan de activiteiten voor de kinderen.

Leerlingenaantal De Snip: Broertjes/zusjes geboren in 2019 en 2020
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hee� kunnen lezen, zijn we de afgelopen jaren gegroeid in
leerlingenaantal. Vanaf nu zal het leerlingenaantal stabiel blijven. We zullen blijven werken met 9
groepen, te weten 3 kleutergroepen (1/2) en verder van elke groep een losse jaargroep.

We hebben deze keuze gemaakt, omdat we het belangrijk vinden een echte dorpsschool te blijven
waar we alle kinderen zien en kennen. Dit betekent wel dat we niet onbeperkt plek hebben op De
Snip voor nieuwe leerlingen en dat we, indien nodig, werken met een wachtlijst. Voor geboortejaar
2019 en 2020 raken we aan de grens van beschikbare plekken. Daarom nogmaals de oproep: Hee�
u een kind geboren in 2019 of 2020 die nog niet ingeschreven is op De Snip? Dan graag aanmelden
bij Kim Monen-Snelders via k.snelders@stichtingsurplus.nl. Als alle broertjes en zusjes
ingeschreven staan, hebben we goed zicht op de nog beschikbare plekken. Alvast bedankt!

http://www.meedoen.hollandskroon.nl
mailto:k.snelders@stichtingsurplus.nl


Leerlingenraad
Het afgelopen kalenderjaar hee� de
leerlingenraad zich bezig gehouden met het
schoolplein. Het resultaat van de inspanning van
de leerlingenraad is dat er nu een nog
uitdagender en leuker plein is, waarop de
kinderen oprecht veel spelen in de pauzes. Hier
zijn we natuurlijk ontzettend trots op.

Ook nu is de leerlingenraad weer druk bezig met
het volgende project. Wekelijks komt de
leerlingenraad samen met juf Kim bijeen met als
doel: schoolbrede afspraken maken gekoppeld
aan het pedagogisch huis en de waarden van De
Snip, te weten: verbinding, ontwikkeling,
acceptatie en autonomie.

De afgelopen weken zijn we bezig geweest om
schoolbrede afspraken op te zetten.  Deze
worden zichtbaar opgehangen in de school. De
volgende stap is dat we met de leerlingenraad
afspraken gaan maken voor de verschillende
ruimtes in en om de school.

Het is mooi om dit proces echt samen de
leerlingen te kunnen oppakken. In de
leerlingenraad bespreken we het proces en
iedere leerling neemt de ideeën weer mee naar zijn/haar eigen groep. Op deze manier dragen alle
leerlingen van de school bij aan de, in dit geval, schoolbrede afspraken op De Snip.

Luizenouders gezocht
Iedere woensdagochtend na de vakantie gaat een groep ouders aan de slag met de luizencontrole
bij alle kinderen. We zijn op zoek naar versterking van deze groep. Lijkt het u leuk en zinvol om hier
een bijdrage aan te leveren? Dan kunt u zich aanmelden bij Marcia de Graaf, de groepsleerkracht
van uw kind of Kim Monen-Snelders.

Aanmelden typetuin
ʻOnze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van
de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een
belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid
aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen.̓

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.
Start cursus: dinsdag 7 maart 2023 15:30uur
Locatie: OBS De Snip, Dorpsstraat 146 1733 AR NIEUWE NIEDORP
Prijs: €165,- bij inschrijving voor 1 februari 2023, daarna  €195,-
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023

http://www.typetuin.nl/aanmelden
https://www.typetuin.nl/typecursus-voorjaar-2023


www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.

De cursus hee� al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een
paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol!

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen bijlagen.

Belangrijke data
- 18 januari Ondersteuningsteam
- 18 januari Leerlingenraad
- 23 januari IEP week 1 voor groep 3 t/m 8
- 25 januari Ouderraad (OR)
- 30 januari IEP week 2
- 1 februari Leerlingenraad

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 2 februari  2023.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders

http://www.typetuin.nl/

