Koetkrant
Koetkrant 4
10 september 2020

Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u een extra Koetkrant deze week. In deze Koetkrant (en 2 bijlagen) leest u informatie over onder andere:
de werkwijze bij afwezigheid van kinderen en leerkrachten in verband met corona gerelateerde klachten, de begroting van
de OR en de schoolfotograaf.
Team De Koet
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werkwijze bij afwezigheid kinderen
bedankje Marloes
werkzaamheden Marit
brief vanuit Allure over de werkwijze bij afwezigheid van kinderen en leerkrachten ivm corona gerelateerde
klachten
schoolfotograaf
begroting OR 20-21, vrijwillige ouderbijdrage

School-nieuws
Werkwijze bij afwezigheid kinderen
In de vorige Koetkrant hebben wij u laten weten dat wij achter de schermen volop bezig waren met het vormgeven van een
aanbod voor kinderen die vanwege verkoudheidsklachten niet naar school mogen.
De kinderen, gr. 3 t/m 8, ontvangen op school een pakketje met informatie over ‘schoolwerk voor als je thuis bent’ (hang
dit thuis aan de koelkast). In dit pakketje zijn inloginstructies, een planning en teken- en/of stelopdrachten opgenomen.
Voor de kinderen van groep 1/2 hebben wij geen pakketje samengesteld. Voor hen gelden andere regels rondom
aanwezigheid en verkoudheidsklachten dan voor de kinderen vanaf 7 jaar. Mocht uw zoon/dochter wel thuis blijven dan is
een gezelschapsspel, een knutsel maken, voorlezen en lekker spelen genoeg.
Mocht u vragen hebben over het werk dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht van de groep.

Team-nieuws
Bedankje Marloes
Beste leerlingen, leerkrachten, ouders / verzorgers,
Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor de mooie tekeningen, lieve kaartjes en het zonnige afscheid. Het was prachtig om
alle kinderen 'Happy' te zien stralen.
Ik wens jullie allen goede gezondheid en een leerzame en fijne tijd op De Koet. Het ga jullie goed!
groet Marloes
Werkzaamheden Marit
Marit van Geen, intern begeleider, zal de komende periode naast haar werkzaamheden op De Koet ook 1 dag per week
gaan werken op de Kraaienboom. Marit blijft op De Koet in ieder geval de leerlingenzorg coördineren en zal het
aanspreekpunt voor u als ouder(s) blijven. Een deel van Marit haar taken zullen worden overgenomen, hierover volgt in de
volgende Koetkrant meer informatie.

Allure-nieuws
Werkwijze bij afwezigheid leerling of leerkracht ivm corona gerelateerde klachten
In de bijlage treft u een brief vanuit Allure met betrekking tot de werkwijze rondom de afwezigheid van kinderen of
leerkrachten bij corona gerelateerde klachten.
In de brief wordt er gesproken over ‘Classroom’, wij hebben ervoor gekozen om dit op een andere wijze in te richten. Zie
hiervoor de informatie elders in deze Koetkrant.

Ouderraad-nieuws
Schoolfotograaf
Op woensdag 30 september komt de schoolfotograaf op OBS De Koet.
Ook dit jaar zullen de foto's gemaakt worden door Dorien van Veen fotografie.
Tijdens schooltijd maken de fotografen per klas een groepsfoto en portretfoto van ieder kind. Daarna worden er broer/zus
foto’s gemaakt van broers/zussen die op De Koet zitten.
Uw oudste kind heeft een brief met alle benodigde informatie mee naar huis gekregen. Wilt u de strook op de achterkant
om uw kinderen op te geven voor de broer-/zusfoto uiterlijk 17 september inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind?
U hoeft het strookje dus maar één keer in te leveren. De OR zorgt er dan voor dat de kinderen onder schooltijd met elkaar
op de foto gaan.
Net als voorgaande jaren krijgt uw kind zodra de foto’s klaar zijn een briefje mee met een inlogcode. Hiermee kunt u
inloggen op een besloten deel van de website van de fotograaf en daar alle foto’s bekijken en indien gewenst bestellen.
TIP: trek uw kind iets fleurigs aan, dit komt op de foto mooi over.
De achtergrond zal een stenen muur (buiten) óf zwart (binnen) zijn, afhankelijk van het weer.
We hopen op mooie foto’s en als u tips of ideeën heeft horen we het graag!
Groeten Commissie Schoolfotograaf: Linda Colijn en Monique Chattillon
Begroting OR 2020-2021 - vrijwillige ouderbijdrage
Namens de OuderRaad (OR) stuur ik jullie als penningmeester de concept begroting (zie bijlage) voor het schooljaar van
2020 en 2021. Zoals elke begroting bestaat deze ook uit een inkomstendeel en uit een uitgavendeel.
De OR streeft naar een neutrale balans waarbij de kosten overeenkomen met de uitgaven. Wel wordt er gewerkt met een

reserve zodat onvoorzien altijd geanticipeerd kan worden op wensen, behoeften of andere omstandigheden. Daarnaast
wordt deze reserve ook gebruikt om tekorten aan te vullen of om juist reserve op te bouwen. Deze reserves worden
gerapporteerd aan de directie van De Koet.
De OR is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die in samenwerking met het team van De Koet
georganiseerd worden. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerst, de avond4daagse en natuurlijk het schoolreisje. Om
een en ander daarvoor te organiseren is er ook geld nodig en daarvoor is aan de inkomsten 2 onderdelen te zien.
De ouderbijdrage en de extra bijdrage voor groep 7/8 ten aanzien van de organisatie van het kamp einde dit schooljaar
(hopelijk).
Ouderbijdrage per kind 2020-2021
De ouderbijdrage voor het komende schooljaar blijft hetzelfde als afgelopen jaren en is vastgesteld op E42,50 per kind.
Dit bedrag mag in termijnen of in zijn geheel overgemaakt worden op NL79INGB0007463330 tnv OR OBS De Koet. Graag
onder vermelding van de
naam van het kind.
Ook kan weer gebruik gemaakt worden van het betaalverzoek:
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=SM3jMkTmbB9KBKMW8CrUQSipsqqa6Fb0
Let hierbij even op 2 dingen:
1. Je kunt de tekst niet aanpassen. Registratie van de betaling gebeurt op basis van de achternaam van de ouder die
betaalt.
2. Je kunt wel het bedrag aanpassen en zodanig in 1 betaling voor 2 of meerdere kinderen betalen.
In principe is de ouderbijdrage vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de nodige leuke eerder genoemde evenementen te
organiseren. Mocht het toch financieel een uitdaging zijn om aan deze ouderbijdrage te voldoen, dan kan er ook een
beroep gedaan worden op de Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl).
Tenslotte
Aan het eind van het schooljaar wordt de balans van inkomsten en uitgaven opgemaakt en op een rijtje gezet. Door 2
onafhankelijke personen wordt deze balans dan gecontroleerd op juistheid en gevalideerd ter afsluiting van het boekjaar.
Mochten er vragen zijn over de begroting, de balans van afgelopen jaren of mogelijkheden tot additionele ideeën, dan
kunnen die gemaild worden naar OR@OBSdekoet.nl. Deze zullen dan zo spoedig mogelijk beantwoord worden. Wil je zelf
deelnemen aan de OuderRaad of wil je je op voorhand aanmelden om te helpen bij bovengenoemde activiteiten, mail dan
naar hetzelfde adres.
Laten we er een mooi en gezond schooljaar van maken waarin iedereen kan genieten van de leuke activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Namens de OR
Gerjo Zomer (Penningmeester)
Antoinette Sinnige (Voorzitter)

