
 

 
Digitalis          036 – 767 04 10 

Rolklaverpad 29                          www.basisschooldigitalis.nl 

1314 PD Almere        twitter @obsdigitalis 

Nieuwsbrief 21, vrijdag 31 januari 2020  
 

Maandag: studiemiddag 
Maandag 3 februari is een studiemiddag. Uw 
kind is om 12.15u vrij.  
Er is op aanvraag overblijf en exclusief voor 
leerlingen van Digitalis is er een gratis 
activiteit bij ArtLab en sport & spel instuif bij 
de gymzaal Basilicumweg.  
 
Vrijdag 20 maart afsluiting thema 
Geschiedenis: Wij zoeken hulpouders  
We sluiten vrijdagochtend 20 maart het 
thema geschiedenis af. We doen dat met het 
“Koggespel”. Kinderen gaan 
groepsdoorbroken (1 t/m 8) de geschiedenis 
uit de tijd van de Koggeschepen op de 
Zuiderzee naspelen. Het spel is in het 
Koggepark en bootst de handel in de 
Zuiderzeestadjes na.  
We zoeken ca. 20 ouders die een plekje 
krijgen in de voormalige Zuiderzeestadjes om 
daar het spel te begeleiden.  
Kunt u helpen? Geeft u zich a.u.b. op bij de 
leerkracht van uw kind.   
 
 
 
 

Schoolfeest van de OuderCommissie 
De oudercommissie  organiseert weer een 
schoolfeest.  Het feest is donderdagavond   
5 maart a.s. Het thema is Glitter & Glamour.  
Meer info over tijd volgt nog.  
Het OC-feest is speciaal bedoeld voor 
leerlingen voor wie  de ouderbijdrage is 
betaald. Heeft u nog niet betaald? Hieronder  
vindt u meer info over de ouderbijdrage.  
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor 2019-2020 is als volgt: 
-Groep 1  t/m 7:  € 50,00 incl. schoolreis 
-Groep 8: € 65,00 incl. schoolreis & nachtvan8 
Betaalwijze  
-Op rekening NLNL47 INGB 0004 7732 23 t.n.v. 
OC Digitalis o.v.v. de naam van uw kind(eren). 
-Contant bij de administratie/directie . 
Wat wordt er zoal van uw ouderbijdrage 
betaald? Denkt u bijvoorbeeld aan het 
Sinterklaasfeest, de aankleding voor 
Kerstfeest, div. schoolontbijtjes, traktatie voor 
de kinderen bij schoolactiviteiten,  het 
afscheid van groep 8, het schoolfeest.   
Wij vragen u uw ouderbijdrage z.s.m. te 
betalen als u dat nog niet heeft gedaan.  

 

Kalender  
maandag 3 februari  studiemiddag: om 12.15u vrij 

-op aanvraag overblijf, ArtLab & sport&spel instuif 

vrijdag 14 februari studiedag 

zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari voorjaarsvakantie 

maandag 24 februari studiedag 

donderdag 5 maart avond: schoolfeest van de oudercommissie 

vrijdag 13 maart groepen 3-4 naar film / filmzaal bibliotheek  

vrijdagochtend 20 maart afsluiting thema geschiedenis 

vrijdag 20 maart studiemiddag 
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