
 
 
 
Van de Ouderraad 

 
“Goede doelen actie” Care 4 Tina 
Heel hartelijk dank voor al die heer-
lijke cakejes die gebakken zijn door 
de verschillende ouders. De kin-
deren hebben er met eetbare ver-
schillende materialen mooie kunst-
werkjes van gemaakt. Ze hebben 
ook volop aftrek gevonden.  

 
De voorlopige opbrengst is circa €850,00. Dat is een schitterend bedrag 
en we zijn hier heel blij mee. En toch komen we met nog een verzoek-
je…….. 
 
Wanneer de kinderen €1000,00 bij elkaar krijgen, gaat de gift niet op de 
‘grote hoop’, maar dan adopteren ze één Tina. Zij krijgen dan terug te 
horen welke Tina geholpen is door hun actie en hoe blij ze daar mee is. 
Ze krijgen een foto en een tekening van Tina. Voor de kinderen is het 
natuurlijk heel leuk om een reactie uit China terug te krijgen. Dan komt 
de actie dichterbij. 
 
Nu lijkt het ons leuk om nog een laatste actie te doen om te proberen tot 
€1000,00 te komen. We denken aan een lege flessen actie. Helpt u 
mee? Als alle kinderen 8 lege flessen kunnen ophalen (of op andere 
creatieve wijze €2,00 euro verdienen) hebben we de 1000 euro bij el-
kaar. De actie loopt tot maandag 1 juli.  
 
Ps. Stichting Care4Tina is opgericht in oktober 2009 als particulier initia-
tief en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Dit houdt in dat alle giften 
worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn. De stichting heeft geen 
winstoogmerk. Stichting Care4Tina is door de belastingdienst officieel 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn dona-
ties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. 
http://www.care4tina.nl/ 
 
Wist u datjes:  
Wist u dat we steeds meer berichtjes naar de ou-
ders per mail versturen? Dit doen we omdat het 
kosten scheelt, snel in te zetten is en altijd aan-
komt bij de ouders. We hebben van iedere ouder 
een e-mailadres. Wilt u ons aangeven wanneer er 
een ander mailadres gebruikt moet worden om u 
goed te kunnen benaderen? Aan iedereen het 
verzoek om ook op de verzoeken/oproepen in de mail te reageren. 
Alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Wist u dat we het schooljaar ook dit jaar weer afsluiten met een wijntje 
op het pleintje? U bent vanaf 11.30 uur van harte welkom. Samen slui-
ten we het schooljaar af met een drankje en een hapje. Ook zullen we 
op deze dag de cheque overhandigen aan Care4Tina. 
 

Wist u dat we voor de vele activiteiten van de kin-
deren op school afhankelijk zijn van uw hulp? We 
zullen ook voor het komende jaar weer vragen 
waar uw hulp bij gevraagd mag worden. Dat doen 
we met de vacature bank. Voor het komende jaar 
vragen we daar ook in aan te geven of u ook als 
chauffeur ingezet kunt / wilt worden. 

 
 
Wist u dat de kinderen hard werken aan de 
musical? Het wordt werkelijk een mooi pro-
gramma! Het is jammer wanneer de uitvoe-
ring verstoord zou worden door te harde ge-
luiden uit de zaal.  
 
Mocht dit onverhoopt gebeuren, dan zal daarop gereageerd worden. U 
wordt dan verzocht met de ‘herrieschopper’ de zaal (even) te verlaten. 
 
Wist u dat op woensdag 26 juni om 12.00 uur de kaarten voor de musi-
cal kunt halen en de extra kaarten kunt betalen. Lukt het niet om op die 
ochtend te komen neem dan contact op met:  
biancadevroedt@home   of   nlkorengerda1@home.nl 
 
Care4Tina 
Mocht nog niet al het geld van de verkochte cupcakes op school zijn in-
geleverd, dan verzoeken wij u dit uiterlijk deze week te doen. 
 
Rapportbesprekingen 
In de week van 24 juni zijn de rapportbesprekingen. De leerlingen krij-

gen daarvoor een briefje mee waarop u aan kunt 
geven op welke dag u uitgenodigd wilt worden.  
 
Oud papier  
Ook het komend schooljaar is OPA weer actief. 
Hiervoor hebben de leerlingen een inschrijfformulier 

meegekregen. Hierop kunt u aangeven op welke wijze u behulpzaam 
kunt zijn. 
 
Laatste schooldag  
Op vrijdag 5 juli is de laatste schooldag van dit 
schooljaar. ’s Morgens gaan we met de leerlingen 
een vossenjacht houden Rond 11.30 uur bent u 
welkom om samen het schooljaar af te sluiten.  
‘s Middags zijn alle leerlingen vrij. 
 
 
 
Agenda 
19 juni  - margedag groep 1 t/m 4 
24 juni  - koffie drinken 
week van 24 juni - rapportbesprekingen 
27 juni  - margeochtend groep 1 t/m 4 
28 juni  - musical in Het Kielzog 
3 juli  - afscheid groep 8 
5 juli  - laatste schooldag -> vossenjacht 

 wijntje op het pleintje 

 alle leerlingen ‘s middags vrij 
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