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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de "VliegenSVlug", het informatieblad van de VSV. Een aantal belangrijke onderwerpen melden wij u
graag. Wij vragen u de informatie goed door te nemen en vooral de data van verschillende zaken in acht te nemen.

Medezeggenschapsraad
Contributie
De contributie voor schooljaar 2018-2019, zoals
vastgesteld in de ledenvergadering, bedraagt
€ 225. Nog een klein aantal leden heeft de contributie
nog niet voldaan. Het niet voldoen van de contributie
brengt veel extra werk met zich mee. Wij verzoeken
diegene welke nog niet betaald hebben, dit met spoed
te doen.

Klusmorgen(s)
De uitbreiding van het schoolplein brengt veel
kluswerkzaamheden met zich mee. Vanaf 26 oktober
kan er elke vrijdagmorgen geklust worden. De
werkzaamheden bestaan uit tuinwerk, schilderwerk,
bouwwerkzaamheden, elektra aanleggen, enz. enz. U
kunt zich aanmelden via dirvsv@xs4all.nl

De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden: juf
Kloosterboer, juf de Smidt, juf Franssen, mevr. De RooijKloosterboer, de heer Sips en de heer Lakic.
Vorig schooljaar hebben wij gewerkt aan het
activiteitenplan, zoals u gehoord heeft op de ALV. Op 18
september hebben wij onze eerste vergadering gehad. We
gaan dit jaar ons buigen over de verkeerssituatie, de
contributie en het afronden van het activiteitenplan.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13
november om 19.30 uur op de VSV. De vergaderingen zijn
openbaar, dus mocht u interesse hebben, bent u welkom.
Met vriendelijk groet,
de Medezeggenschapsraad

Te laat komen
Belangrijke data:
Met grote regelmaat worden de leerkrachten
geconfronteerd met veelal dezelfde leerlingen die te
laat komen en/of laat opgehaald worden. Dit is niet
alleen vervelend voor de leerkrachten, maar ook voor
de leerlingen zelf. Ik wil u vragen er zorg voor te
dragen dat uw kind op tijd op school aanwezig is en/of
op tijd opgehaald wordt.
Te laat komen wordt als verzuim gezien en wordt
genoteerd in het leerlingvolgsysteem. Ouders van
leerlingen die te laat blijven komen, kunnen mogelijk
een boete van de leerplichtambtenaar verwachten.

Verkeerssituatie
Met het winterweer op komst verzoeken we een ieder
zich aan de geldende verkeersregels te houden.

12 oktober
15 okt. t/m 19 okt.
5 december

1 t/m 4 hele dag vrij, 5 t/m 8
’s middags vrij.
Herfstvakantie
Sinterklaasviering

Vrijdagmorgen = klusmorgen (behalve voor de vakanties)

Afwezig i.v.m. adv/bapo of andere reden:
Zie weekbrieven.
Met vriendelijke groet,
G. v.d. Broek, adj.directeur-bestuurder VSV
P. Nagtegaal, directeur-bestuurder VSV

