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“De zeventiende editie van de nieuwsbrief”
Belangrijke data voor de komende periode:
24 juli t/m 3 september: zomervakantie
4 september: eerste schooldag
13 september: studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
2 en 3 oktober: schoolfotograaf

Nieuws uit de directie
Het team van Olivijn dankt jullie heel hartelijk voor de fijne samenwerking het afgelopen schooljaar. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en zien jullie graag
maandag 4 september weer terug.
Afscheid
Dit schooljaar nemen we afscheid van drie collega’s.
Larissa Gouw, zij heeft de afgelopen drie jaar op ons secretariaat gewerkt en ons
geholpen de administratie op orde te brengen en houden.
Voor u was zij veelal de eerste contactpersoon met Olivijn. Wij onthouden vooral
haar vrolijke en positieve houding.
Elsbeth Löschner neemt na 7 jaar werken op Olivijn afscheid als leerkracht. De
laatste drie jaar was zij enthousiaste leerkracht van de EMB groep betrokken bij
School Wide Postive Behaviour Support. Elsbeth gaat dichter bij huis werken op
een sbo school. We onthouden van Elsbeth haar creativiteit en betrokkenheid.
Rina Schipper verlaat Olivijn vanwege het bereiken van haar pensioengerechtigde
leeftijd. Een heel bijzonder afscheid voor Rina en voor ons. Rina is gestart in regulier onderwijs. Daarna is zij gaan werken bij De Weerga en bij de fusie van de verschillende scholen in 2010 Olivijn koos zij voor het werken bij Olivijn. Rina heeft
zich tot de dag van vandaag ingespannen om mee te gaan in alle veranderingen,
nieuwe dingen te leren en een up to date leerkracht te blijven. Wij kijken met genoegen terug op de samenwerking met Rina en onthouden haar doorzettingsvermogen en betrokkenheid. Voor Rina is een speciaal moment van afscheid georganiseerd met collega’s en oud collega’s.
Wij bedanken Rina, Elsbeth en Larissa voor hun inzet binnen Olivijn.
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Vanuit de ouderraad
Beste ouders,
Na 8 jaar neemt mijn dochter Bente afscheid van Olivijn en dat houdt in dat ik (Wendy) stop als penningmeester van de ouderraad. Ik wil de leerkrachten en ouders van de ouderraad bedanken voor de gezellige
vergaderingen en samenwerking bij de projecten op school. Ik draag het stokje over aan Ingrid Camardese
die hopelijk met net zoveel plezier deze werkzaamheden een jaar gaat uitvoeren.
Hieronder een overzicht van de besteding van de ouderbijdrage over het schooljaar 2016/2017

Activiteit

Kosten

Sinterklaas

€ 1,007,50

Kerst

€

37,96

Schoolverlaters

€

100,00

Diversen

€

20,00

Bankkosten / rente

€

93,34

Schoolreisje

€ 1,290,00

IJs laatste schooldag

€

Totaal

€ 2,648,80

Ontvangen van ouders

€ 3,120.00

100,00

Met het geld dat overblijft worden hesjes met het logo van school aangeschaft. De hesjes kunnen met diverse activiteiten (o.a. schoolreisje) gebruikt worden.
Even voorstellen:
Mijn naam is Ingrid Camardese en ik ben het afgelopen jaar aangesloten bij de ouderraad
omdat ik het belangrijk vind om contact te hebben met ouders en een steentje te kunnen
bijdrage aan school. Voor het komende schooljaar zal ik de functie van penningmeester
van Wendy overnemen. Als je vragen over de ouderbijdrage hebt, kun jij bij mij terecht.
Ik ben regelmatig op school maar je kunt de ouderraad natuurlijk ook altijd bereiken via
email: oralmerespeciaal@gmail.com
Omdat mijn zoon Jurre (BB2) komend jaar voor het laatst op de Olivijn zit, zal ik deze
functie maar voor één jaar invullen. Voor het schooljaar 2018/2019 zoeken we dus weer
een nieuwe penningmeester; misschien iets voor jou?
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Indien u al heeft betaald kunt u dit bericht overslaan

OUDERRAAD OLIVIJN
HERINNERING
Almere, 2 juni 2017
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Door middel van deze brief wil de ouderraad uw aandacht vragen voor de jaarlijkse
ouderbijdrage van € 35 per leerling.
Jaarlijks wordt u een financiële bijdrage gevraagd. Hiervan worden alle extra’s betaald die de
school niet uit eigen budget kan financieren zoals bv. Sint- en kerstfeest, kinderboekenweek,
versnaperingen bij feestelijke avonden en thema avonden, presentje schoolverlaters en van
uw bijdrage gaat € 15 naar schoolreisje/speeldag. Deze activiteiten worden niet door het
Ministerie van Onderwijs vergoed.
Kortom: uw bijdrage is belangrijk!
Wij verzoeken u bij uw betaling de naam en groep van uw kind* te vermelden, onze
gegevens zijn:
ING Bank
IBAN: NL64 INGB 0005 0621 71 / BIC: INGBNL2A
t.n.v. Ouderraad Olivijn
Bedrag € 35
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
namens de Ouderraad
Charlotte Struik, voorzitter
Wendy Simonis, penningmeester
Voor informatie over de ouderraad kunt u een e-mail sturen naar
or.olivijn@almere-speciaal.nl / oralmerespeciaal@gmail.com
*zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling helaas niet verwerken.
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