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In de bijlage:
- Spelregels Jeugdfonds

Belangrijke data:
Week 2 t/m 5 - IEP toetsen
4 februari - Kijkrapportage mee naar huis

JEUGDFONDS SPORT
& CULTUUR ZEELAND
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland
betaalt de contributie/het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te
weinig geld is voor een sportclub, muziek –
of dansles, schilderen, theaterschool of een
andere creatieve cursus.
Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland stelt
zich ten doel om kinderen snel, effectief en
op laagdrempelige wijze een kans te bieden
om te gaan sporten of deel te nemen aan
culturele activiteiten. Kinderen tussen de 0
en 18 jaar komen in aanmerking voor een
sport/cultuurkans.
Op de website van het jeugdfonds vindt u
meer informatie.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
In de bijlage leest u de spelregels voor onze
gemeente. Kijk snel of uw zoon/dochter in
aanmerking komt!
De juf, meester of directie helpt u graag met
een aanvraag.

Keeten 2
4417 CD Hansweert
0113-381945
schuttevaer@prisma-scholen.nl

ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wat fijn dat we alle kinderen weer op school
mogen ontvangen. Zonder onze leerlingen is de Schuttevaer onze Schuttevaer niet. We
zullen vast nog last hebben van Corona, maar we gaan ervan uit dat de scholen open blijven
en we aan de doelen van onze leerlingen kunnen werken.
Juf Chantal heeft het eerste traject van haar opleiding schoolleider afgerond en mag stage
uren gaan maken binnen onze school en aan het eind van het schooljaar op een andere
Prisma school. Ze zal op dinsdag taken van Annelies overnemen. Annelies zal tijdelijk wat
meer taken voor de opleidingsschool op zich nemen.
Mocht u vragen hebben horen we het graag.
Fijn weekend.
Team Schuttevaer

KERSTFEEST

KIJK!

We kijken terug op een gezellig kerstfeest.
Nogmaals dank voor alle lekkere
versnaperingen. Het was wederom prachtig
om te zien en heerlijk om van te smullen. Wat
fijn van we toch nog met elkaar konden
genieten van een gezellige avond.

De juffen van groep 1/2 zijn op dit
moment druk met het invullen van de
Kijkregistratie. Op vrijdag 4 februari zal dit
mee naar huis komen. De gesprekken
zullen kort daarna plaatsvinden. Hierover
later meer informatie.

OUDERBIJDRAGE

IEP TOETSEN

Denkt u nog aan de vrijwillige
ouderbijdrage?

Deze week zijn de IEP toetsen rustig aan
gestart. De komende weken zullen de
kinderen van groep 3 t/m 8 een aantal
toetsen op de Chromebook maken. Hoofd,
hart én handen komen aan de beurt.

Betalen doet u gemakkelijk via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.n...wTh6Tr
Ap2MoNXjg
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Het volgende mededelingenblad
wordt verwacht op
vrijdag 4 februari 2022.

