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Dag Sinterklaasje  
De goedheiligman is weer naar Spanje vertrokken. Tot volgend jaar!  
Met het team kijken we terug om een geslaagd Sinterklaasfeest.  
De avonturen van juf Joke en juf Gretha, het optreden in de Meenthe van juf 
Constance en juf Gretha met lovende recensies na afloop van de voorstellingen.  
 
Een drukbezochte Sinterklaasvoorpret op dinsdagmiddag 4 december. En tot slot 
een heel gezellig Sinterklaasfeest op woensdagmorgen 5 december. Ouderraad 
bedankt voor alle goede zorgen rond dit feest!  
  
Skeelers en stepjes  
Onze hal is een soort verzamelplaats van rages. Gezellig en fijn 
dat er zo heerlijk gespeeld kan worden op en om het plein. Maar 
om het veilig en enigszins toonbaar te houden hebben we de 
volgende afspraken gemaakt in het team.  
De skeelers en schoenen bewaren de leerlingen onder hun 
kapstok.  
En om de nooduitgang vrij te houden, worden de stepjes vanaf nu 
geparkeerd in de fietsenstalling. We zullen dit met de leerlingen 
bespreken en via deze nieuwsbrief bent u ook op de hoogte. 
  
Extra leerkracht  
Zoals u al op Klasbord heeft kunnen lezen, is er op vrijdag een extra leerkracht 
aangesteld. Dit om de groepsgrootte behapbaar te houden. Door de flinke groei in 
leerlingenaantal vanaf juli tot oktober 2018, werd de 1/2/3 combinatie op 
vrijdagmorgen te groot. Juf Aniek neemt nu op vrijdagmorgen groep 3 onder haar 
hoede. Zo werken we vanaf afgelopen vrijdag met een groep 1/2,  groep 3,  
groep 4/5 en groep 6/7/8. Op vrijdagmiddag is juf Aniek aanwezig voor de 
individuele begeleiding van een leerling.  
 

Kinderpostzegelactie  
Dit jaar was het mogelijk om een deel 
van de opbrengst aan een lokaal 
goed doel te besteden. Een van de 
mogelijkheden was om 
boekenpakketten aan te schaffen 
voor de schoolbibliotheek.  
 
Dankzij de enorme inzet van groep 
7/8 mogen we voor bijna €400,- 
boeken bestellen die een plekje 

krijgen in onze bibliotheek op school.  
De leerlingen maakt de keuze uit de samengestelde pakketten. In januari zal 
Saskia ze in het systeem zetten en ze een plek geven in de bibliotheek. Een mooi 
resultaat.  
Goed werk, groep 7/8!  
 
 

 

Kalender 
 
December 
 
14 
groep 5 t/m 8 gaat 
schaatsen  

 
18 
kerstbakjes maken 
met de hele school  
 
20 
Kerstfeest  
 
21 
gewone schooldag 
Groep 1t/m 4 tot 
12:00 uur 
Groep 5 t/m 8 tot 
14:15 uur 
 
Kerstvakantie 
22 december t/m 6 
januari  
 



 
Kerstfeest  
Afgelopen week is de brief voor het oudercafe en het kerstfeest uitgedeeld. Heeft 
u beide in goede orde ontvangen? Daarnaast houden we ook weer de  
voedselbankactie. Dus neem een of enkele producten mee die u al wilt staan aan 
medemensen die het minder makkelijk hebben. Hierover volgt nog nader bericht.  
Het kerstfeest op donderdag 20 december ziet er als volgt uit:  

Net als voorgaande jaren organiseren we een “kerstbuffet” voor en door 
alle kinderen, waarbij het de bedoeling is dat de ouders (samen met de 
kinderen) thuis hapjes klaarmaken. Omdat we steeds meer leerlingen zijn, 
kiezen we er dit jaar voor om het kerstbuffet per klas in te richten in de 
eigen lokalen. Dus u geeft zich op om per klas enkele hapjes te maken.  
Dit kunt u aangeven op de deur van het lokaal.  
 
 

 Voor ouders is er het Ouder kerstcafé in het 
speellokaal, georganiseerd door de ouderraad. 
Geeft u zich op?  Zo kunt ook meegenieten van de 
kerstsfeer in school.  
 

Datum: donderdag 20 december 2018  
14:15 uur zijn alle leerlingen vrij,  
we verwachten iedereen om 17:00 uur weer op school  
17:00 uur hapjes brengen in de lokalen  
17:15 uur start van de Modeshow bij het Ouder kerstcafé 

17:45 uuralle leerlingen gaan genieten van het buffet.  

18:30 uur Rond deze tijd sluiten we het kerstfeest af. We vinden het fijn 
als u uw kind uit de klas ophaalt.  
  
 

Ingekomen post  

Mathilde op school Winter 2018 

Onder deze link leessuggestie voor kinderen van de Bibliotheek: 

https://obsdesamensprong-live-364335027a4e485ab-87b411c.divio-

media.net/filer_public/5e/39/5e39c21e-71c7-45d2-9360-

317012eb2a9c/matilda_opschool_winter_2018_dbos.pdf 

(Ctrl+klik) 
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Peuteropvang 

De peuteropvang is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Het is erg belangrijk voor de ontwikkeling van 

een kind om naar een peuteropvang te gaan. Zij komen hier in contact met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs 

worden ze voorbereid op de basisschool. 

Ouders betalen voor de peuteropvang een ouderbijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen. Ouders die 

beiden werken, studeren, een traject via de gemeente volgen of inburgeren kunnen kinderopvangtoeslag 

aanvragen bij de belastingdienst. 

Peuteropvang valt onder de categorie dagopvang (opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar). 

Bent u kostwinner en heeft u dus geen recht op kinderopvangtoeslag, dan wordt die toeslag door de gemeente 

Steenwijkerland betaald. De hoogte van deze toeslag hangt af van uw inkomen. De gemeente hanteert hiervoor 

dezelfde tabel als de belastingdienst. U betaalt dan nog wel een ouderbijdrage. Deze is afhankelijk van uw 

inkomsten. 

Hieronder een voorbeeldberekening van peuteropvang Speel@Home 

 
Netto eigenbijdrage per maand 2019 KOT (kinderopvangtoeslag) gerechtigde ouders 

Gezinsinkomen per jaar € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 

Kosten per maand * € 196,93 € 196,93 € 196,93 € 196,93 € 196,93 

Kinderopvangtoeslag  € 179,67 € 172,20 € 162,40 € 151,43 € 143,73 

Netto eigen bijdrage per maand € 17,27 € 24,73 € 34,53 € 45,50 € 53,20 

*  De kosten voor peuteropvang worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht 

 
Als u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, betaalt u een ouderbijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.   
In onderstaande tabel ziet u wat u per maand uiteindelijk zelf betaalt bij welk inkomen: 
 

Netto ouderbijdrage per maand 2019 niet KOT gerechtigde ouders 

 Ouderbijdrage per maand voor twee dagdelen per week * 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2019 1e kind 2e kind 
Lager dan € 19,433,00 € 15,63 € 15,63 

€ 19,434,00 € 20.728,00 € 15,63 € 15,63 

€ 20.729,00 € 22.020,00 € 15,63 € 15,63 

€ 22.021,00 € 23.315,00 € 15,63 € 15,63 

€ 23.316,00 € 24.610,00 € 15,63 € 15,63 

€ 24.611,00 € 25.903,00 € 16,33 € 16,10 

€ 25.904,00 € 27.197,00 € 18,43 € 16,57 

€ 27.198,00 € 28.487,00 € 20,30 € 17,03 

€ 28.488,00 € 29.879,00 € 21,93 € 17,27 

€ 29.880,00 € 31,269,00 € 23,10 € 17,50 

* Twee dagdelen tijdens schoolweken van 8.30 uur tot 12.00 uur 
    De kosten voor peuteropvang worden in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht 
De overzichten zijn een indicatie, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 
Hebt u nog vragen? Ik help u graag! 
Salise Bouchhida 
Directrice Speel@Home Kinderopvang 
E info@speelathome.nl 
T 06 177 31 011 
https://www.speelathome.nl/peuteropvang/ 
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