In The Spotlight
IKC Harm Smeenge
Nummer 3 – 15 oktober 2021

Agenda
Datum
6 okt. t/m 17 okt.
18 okt. t/m 22 okt.
26 okt. en 2 nov.
Vanaf 15 november

Activiteit
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Screening groep 2 GGD
Start Schoolfruit

Bijna vakantie
De eerste periode zit er weer op en iedereen kan een
weekje uitrusten.
In het team zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met
de extra ondersteuning van kinderen die dat nodig
hebben. Hiervoor hebben we het extra geld van het
Nationaal Programma Onderwijs ingezet.
Daarnaast stellen we als team steeds een doel centraal.
Op dit moment is dat een rekendoel, om de methode ten
volle te benutten en alle kinderen op het juiste niveau te
bedienen. Inmiddels hebben we ondersteunende
middelen aangeschaft en zijn we bezig hoe we deze in het
dagelijkse programma kunnen inzetten.
We hebben een kwaliteitsgroep opgericht binnen het team
die de plannen steeds uitwerkt en daarna gaan we in het
team met de plannen aan de slag.
Leerlingenraad
We zijn vandaag weer gestart met de leerlingenraad.
Hierin zit een leerling van de groepen 3 t/m 8.
Ze verzamelen punten vanuit hun groep waar ze mee aan
de slag willen of de directeur neemt punten mee vanuit
het team.
We hebben vandaag gesproken over:
 Het versieren van het flessenrek (groep7 pakt dit
op)
 De behoefte aan meer ballen op het plein
(sponsoring hiervoor)
 De herbestrating van het plein (dit pakt Cassandra
aan)
 De behoefte aan meer groen om de school, met
een insectenhotel en bloemen. Hier gaan we de
volgende keer een plan maken.
 Het promoten va de flessenactie (hier gaan we de
volgende keer een plan voor maken)
 Het goed neerzetten van de fietsenrekken op het
plein (groep 8 regelt dit)

Schoolfruit
We zijn dit jaar weer ingeloot voor Schoolfruit.
Dat betekent dat we vanaf 15 november 2021 - 22 april
2022 weer 3x in de week fruit of groente aangeleverd
krijgen voor de kinderen. Ik zal in de week voorafgaand in
de Parro-app melden welk fruit op welke dag gegeten
wordt, zodat u er rekening mee kunt houden voor uw kind.
Flessenactie
De rekken voor de flessen beginnen zich langzaam 6te
vullen. Ze staan in de bibliotheek en bij de deur naar het
plein (ingang groep 3/4). We hopen dat kinderen
regelmatig lege flessen mee kunnen nemen, zodat we
een mooie pot voor de ouderraad kunnen maken.
Vanuit de OR
Betaling schoolreisje: nog niet iedereen heeft de
(vrijwillige) bijdrage ad € 25 voor de 1 e schoolreis
(afgelopen september) van dit schooljaar voldaan. AL
hoewel de bijdrage vrijwillig is, willen we langs deze weg
vragen aan degene die nog niet betaald dit alsnog te
doen, zodat dit niet laste van de OR komt. Het bedrag kan
overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL86RABO 0145 2434 94 t.n.v. Steunstichting Kitsprimair
inz. Harm Smeengeschool. Mochten er problemen zijn
met betrekking tot de betalingen van het bedrag, of bijv.
een betalingsregeling willen, dan kunt u contact opnemen
met de directeur, mw. Cassandra Zwiers (zie ook de tekst
hieronder voor mogelijkheden).
Inning vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022
De inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2021-2022 zal op 1 november aanstaande
plaatsvinden. De ouders van de kinderen die geen
machtiging hebben afgegeven ontvangen na de
herfstvakantie een brief met het rekeningnummer waarop
de vrijwillige bijdrage overgemaakt kan worden.
Indien u geen machtiging heeft afgegeven voor
automatische incasso , maar dit alsnog wilt doen kunt u
een machtigingsformulier opvragen bij de penningmeester
van de OR via:
penningmeester.harmsmeengeschool@kitsprimair.nl.
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Drenthe
Het CJG Midden-Drenthe bestaat 10 jaar. Daarom nodigt
zij op 28 oktober om 20.00 uur alle vaders en moeders en
ook opa’s en oma’s uit de gemeente Midden-Drenthe uit
om gratis het webinair ‘Communiceren met kinderen’ bij te
wonen. Via onderstaande link meer informatie.
https://cjgmiddendrenthe.nl/webinar
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Gemeentelijke regelingen
Alles wordt steeds duurder en we hebben er begrip voor
dat betaling van de vrijwillige ouderbijdrage of de
schoolreis soms lastig is. Mocht dit zo zijn dan kunt u bij
de directeur langskomen om een regeling te treffen of
andere mogelijkheden te bespreken.
Hieronder leest u welke regelingen de gemeente hiervoor
heeft. De schoolreis kan bij toekenning bekostigd worden
uit de uitkering voor activiteiten.
Kindpakket
Midden-Drenthe kent een aantal regelingen die bestemd
zijn voor kinderen die opgroeien in minima-huishoudens.
Deze regelingen worden samen “Kindpakket” genoemd.
Het gaat daarbij om:
De uitkering voor activiteiten
De Sportbon
De Schoolkostenregeling
Gratis zwemles – Bartje leert zwemmen
Klik hierboven voor meer informatie over de verschillende
regelingen en de voorwaarden die daarvoor gelden.

Dikke bandenrace
In de bijlage vindt u de flyer en een kleurplaat van een
leuke activiteit voor de kinderen om aan mee te doen.
Jeugdlintje
Kent u een jongere in de gemeente Midden-Drenthe (van
6 t/m 23 jaar) die een belangrijke bijdrage aan onze
samenleving levert? Misschien komt hij of zij dan wel in
aanmerking voor een Jeugdlintje.
https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm032
5?mPag=7566&mAlle=J

Bijlagen
Flyer dikke banden race
Lasergamen

Fijne herfstvakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team IKC Harm Smeenge
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