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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van december 2019. Heeft u na het
lezen of op een ander moment vragen, dan bent u van harte uitgenodigd
om binnen te stappen. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we ontdekken wat er mogelijk is
(010-4168762).
Oproep
Er is een tekort aan leerkrachten en de verwachting is, dat dit tekort de komende jaren groter wordt.
Ook bij ons op Het Middelpunt begint het spannend te worden. Wij hebben in de komende periode
echt leerkrachten nodig, die we tot dusver nog niet hebben kunnen vinden.
Oproep: Bent of kent u een enthousiaste leerkracht, die op Het Middelpunt wil werken? Neem dan
contact op via de mail: directie@pomidddelpunt.nl

Sinterklaas
U heeft het vast al gemerkt aan de verhalen van uw kinderen: de pieten hebben
er weer een rommeltje van gemaakt, zelfs het paard van Sinterklaas is een
nachtje wezen logeren in de binnentuin van de school: het is weer de tijd van
Sinterklaas.
Op donderdag 5 december vieren we natuurlijk ook het Sinterklaasfeest op het
Middelpunt! Sint en de pieten worden ingehaald op het plein bij de groepen 5.
Na de intocht op het plein gaan de klassen met hun leerkracht naar binnen om
het Sintfeest verder te vieren.
's Middags zijn de kinderen vrij!

Kerstviering 2019
Na het Sinterklaasfeest volgt al snel de Kerstviering. Vanuit onze identiteit een
belangrijke feest, waarbij we de geboorte van Jezus vieren. Naast het
oorspronkelijke Kerstverhaal neemt in die periode ‘het samen- zijn’ een
belangrijke plek in.
In alle groepen worden in december verhalen verteld, die naar het Kerstfeest
leiden, er wordt geknutseld en er worden kerstliedjes gezongen.
Donderdag 19 december a.s. staat de gehele dag in het teken van het thema
‘Samen’. Op die dag is er een kerstviering met de kinderen in de Dorpskerk en ‘s avonds wordt een
kerstdiner voor alle kinderen georganiseerd. U ontvangt na 5 december een officieel programma en
alle informatie hierover.
Organisatie Overblijf
De organisatie en betalingswijze gaat m.i.v. 1 januari veranderen in verband met de AVG-wetgeving.
We gaan dan starten met een administratiesysteem “Overblijven met Edith’. U heeft hier al eerder per
mail informatie over ontvangen. Bij het aanmelden krijgt u nog geen machtigingen voor de
automatische incasso te zien. Wij wachten op dit moment nog op de ontvangst van de benodigde
rechten daarvoor. Strippenkaarten niet volledig gebruikt? Dit wordt verrekend in het nieuwe jaar.
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MR-nieuws
Enquête MR / OR
Vorige periode is er weer een enquête gehouden over de activiteiten van het 2de deel van het
schooljaar 2018/2019. De MR en OR bedanken alle ouders voor het invullen! Het geeft een heel goed
beeld en er komen heel veel goede tips binnen. Alle tips worden doorgegeven aan de directie en de
organisatoren van de activiteiten.
Over de activiteiten van de tweede helft van het jaar zijn niet veel opmerkingen, maar uit het invullen
komt naar voren, dat iedereen de meester- en juffen dag het leukst vindt. Daarnaast geven jullie aan
graag een frisse blik te willen hebben op de schoolfoto, meer te willen horen over de activiteiten,
school en de MR. Kortom: meer nieuws. En daar gaan wij zeker gehoor aan geven.
Naar aanleiding van de vorige enquête en alle tips is de indeling van de boekenmarkt in school
aangepast. Maar ook de kerstviering gaat er dit jaar heel anders uitzien… (we houden het nog even
spannend).
Mooi is om te zien hoe enthousiast iedereen is over de activiteiten van het Middelpunt, echt een
opsteker voor alle ouders en organisatoren vanuit school, die zich zo inspannen voor de kinderen op
school! Bedankt.
Schoolplein
Ook het aanpassen van het schoolplein kwam ter sprake in de enquête. Er is hiervoor in het verleden
een deel van het geld van de sponsorloop voor gereserveerd. School heeft hiermee een mooi plan
gemaakt om het schoolplein speelser en groener te maken en meer uitdaging te geven voor de
leerlingen. Met dit plan is school al enige tijd aan de slag om sponsoring te krijgen om het plan geheel
of in fasen aan te pakken. De aanvraag bij Shell en gemeente Rotterdam voor een aanzienlijke bijdrage
zijn helaas afgekeurd. Maar we gaan door. Er zijn nog opties. We zijn erg enthousiast over de
mogelijkheden voor een verbetering van het schoolplein. Zodra we meer nieuws hebben komen we
hier op terug.

Ouderbijdragen
Dinsdag a.s. worden de facturen in een envelop voor de ouderbijdragen meegegeven met de kinderen.
Dit jaar zijn er nieuwe bedragen voor de ouderbijdrage en schoolreizen
vastgesteld. Zoals ieder jaar kunt u het geld voor schoolfonds en schoolreis in één
keer betalen of in twee gedeeltes. Hieronder staan de bedragen voor 2019 - 2020.
Wilt u dit via uw eigen bank- of girorekening doen en erbij de naam van uw
kind(eren) en hun groep vermelden. Bij voorbaat dank!
BANKREKENINGNUMMER SCHOOL: NL90 ABNA 0251 4606 73
t.n.v. Schooladministraties Rotterdam
Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr.1 t/m 2
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 30,-€ 30,-Schoolreis
€ 25,00
€ 25,00

3e kind
€ 15,00
€ 25,00

4e kind
€ 7,50
€ 25,00

Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr. 3 t/m 6
1e kind
2e kind
Schoolfonds
€ 30,00
€ 30,00
Schoolreis
€ 30,00
€ 30,00

3e kind
€ 15,00
€ 30,00

4e kind
€ 7,50
€ 30,00

Bedragen op jaarbasis voor kinderen uit gr. 7 en 8
Schoolfonds
€ 30,00
3-daagse schoolreis
€ 95,00
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Schoolfondsbijdragen zijn vrijwillige bijdragen, die gebruikt worden om de extra’s, zoals Sinterklaas- en
Kerstfeest, de spelletjesdag, verjaardagskaarten, uitgaven t.b.v. vader- en moederdag te bekostigen.
Uw bijdrage is noodzakelijk om elk kind hiervan te laten profiteren.
30 en 31 januari opnieuw staking in het onderwijs
Er is nog steeds een grote zorg over de tekorten aan personeel, die er in het onderwijs zijn. Deze
tekorten worden alleen maar groter de komende jaren. De onderwijsvakbonden hebben een nieuwe
staking aangekondigd. Zij willen deze gebruiken om aandacht te vragen voor de arbeidsvoorwaarden
in het onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen van Rotterdam hebben nog niet overlegd wat hun
standpunt hierin is. Hierdoor is er nog geen kader duidelijk voor de scholen in Rotterdam en dus ook
niet bij ons op school. Zodra er meer bekend is wat er bij ons op school gebeurt, dan informeren we u.

Fijne decembermaand
Het is weer december……de meest donkere tijd van het jaar, maar door alle
feestelijkheden ook een tijd van LICHT, WARMTE en GEZELLIGHEID.
Helaas niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die het in deze tijd (extra) moeilijk hebben.
Hopelijk vinden ook zij een lichtpuntje in deze dagen!
Wij wensen iedereen een fijne tijd toe!

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA december / januari / februari
Wo. 5 december
•
Sinterklaasfeest - kinderen ’s middags vrij
Do. 19 december
•
Kerstviering
23 december t/m 3 januari
Di. 14 januari
Do. 30 en vr. 31 januari
Vr. 7 en ma. 10 februari
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•
•
•
•

Kerstvakantie
Studiemiddag- alle kinderen ’s middags vrij
Landelijke onderwijsstaking
2 studiedagen – alle kinderen vrij
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