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Nieuws vanuit de Ouderraad 

 

Na aanleiding van de rechtszaak die we hebben gewonnen (net voor de 1e lockdown) van onze 

voormalige penningmeester kunnen we u melden dat deze elke maand een heel klein bedrag (een 

bedrag wat wettelijk gezien misbaar voor hem is) afbetaald. Dus dit is positief nieuws.  

 

Door de Corona zijn de kosten van de activiteiten ook anders  gevallen dan gepland. Zo is er aan  

Sinterklaas bijvoorbeeld  € 2556,- uitgegeven maar was er € 3350,- begroot. Daar in tegen was Kerst 

begroot op € 600,- en is er € 1653,- uitgegeven. Mede door de corona moeten wij ons telkens bij elke 

activiteit aanpassen aan de regels die op dat moment geleden.  Wij hopen op uw steun en begrip als 

een activiteit anders gaat dan dat u van ons gewend bent.  

 

Gelukkig mogen we na een periode van een aantal weken thuiswerken weer naar school. 

Wij hebben in de periode van de Lock down al onze leerkrachten een lekkere slagroomtaart gebracht 

omdat wij vonden dat ze dit verdiend hadden met het harde werken vanuit huis en ook alle extra’s dat 

bij hun op het bordje terecht kwam. Dit werd zeer gewaardeerd. Toen we dan eindelijk  vorige week 

de kinderen weer op school zagen hebben ook zij van ons een super leuke traktatie gekregen als 

beloning van het harde werken vanuit huis! Ook toen zagen we gelukkig allemaal blije gezichtjes. 

 

Wij zijn bezig met een algemene ledenvergadering (2019-2020), die we in november voor ons uit 

hebben geschoven i.v.m. de corona. Wij hebben inmiddels besloten om de algemene leden 

vergadering van het schooljaar 2019-2020 via teams te houden. Wilt u bij deze vergadering aanwezig 

zijn kunt u zich opgeven via or@obs-bascule.nl. U krijgt dan van ons via de mail een link zodat u kunt 

deelnemen aan deze vergadering. Deze vergadering staat gepland op woensdag avond 3 maart om 20 

uur.  

 

Bij deze willen we graag een oproep doen voor een nieuwe lid van de kascommissie voor 2020-2021.  

Dit is in principe voor 2 schooljaren. Elk jaar word er 1 van de 2 leden gewisseld. 

Voelt u zich geroepen om dit te doen, kunt u zich ook opgeven via or@obs-bascule.nl 

 

Gevonden voor werpen 

 

Het is weer een periode van koud weer en dus  van sjaals en handschoenen. Deze raken regelmatig 

verloren. Mocht u kind nu iets missen laten ze dan even kijken bij de conciërge op kantoor. 

Ze mogen Alma altijd vragen of zij wat heeft gevonden. Ook u kunt altijd even contact leggen met de 

leerkracht van uw kind of ook Alma even vragen of ze iets gevonden heeft.  
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