Wytgaard, 22 juni 2017

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Eind van het schooljaar
Nog een paar weken en dan is het schooljaar
2016-2017 alweer voorbij. Als team zijn wij druk
bezig met de voorbereidingen van het nieuwe
schooljaar. De groepssamenstelling zal voor
komend schooljaar niet veranderen.
Intern is er wel een wisseling wat betreft de
groepen. Voor volgend jaar ziet het er als volgt
uit:
Groep 1-2
Nelleke en Annemieke
Groep 3-4-5
Hinke-Richtsje en Mariëtte
Groep 6-7-8
Simone en Ûlkje
Juf Grytsje zal als onderwijsassistent de groepen
blijven ondersteunen.

Agenda


28 t/m 30 juni Kamp gr 678



4 juli Studiemiddag, alle kinderen
12.00 uur vrij



12 juli Afscheidsavond kinderen
groep 8 met ouders



13 juli Wisselochtend, een kijkje in
de nieuwe groep



15 juli Oud papier fam. Hoekstra



17 juli 19.00 uur Schoonmaakavond



20 juli Feestavond



21 juli Zomervakantie

10 minuten-gesprekken
Woensdag 5 juli zijn weer de 10-minuten gesprekken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
groepsleerkracht van uw kind voor woensdag
28 juni.

Graag inleveren:
-

Rapporten/verslag map van uw kind
De bekers van de winnaars van de skelterrace (vorig schooljaar).

Reservekleding
Wilt u thuis eens bij de kleding van uw kind
kijken of er wat onbekends bij zit?
We missen heel wat reservekleding op het moment. Vooral meisjes en jongens onderbroeken,
terwijl we die het meest nodig hebben!
Graag terugbrengen 

Bak met gevonden spullen
We hebben een rode bak op de trap in de Lytse
Twirre staan.
Daarin zit allerlei gevonden materiaal. Momenteel zitten er best mooie truien tussen. Neemt u
binnenkort weer een kijkje?

Wanneer de zomervakantie begint doen we
alles wat in de bak zit weg!

Modderdag 2017
Dit jaar op donderdag 29 juni doen wij weer
mee met de modderdag. Juf Jolanda en juf Mariëtte zullen dit jaar de organisatie op zich nemen. De peuters gaan ’s ochtends en de kleuters ’s middags. De kinderen gaan vies mee
naar huis!
Bewaar dus de oude, gevlekte, gaten invallende
shirts en broeken nog even als extra setje kleding voor deze dag. Na 29 juni kunnen ze weg

Vakantie
Binnenkort hebben Lisa en Marion vakantie!
U kunt op hun groepsmomenten dus een invalmedewerker treffen.

Verzoek aanleveren jaaropgave belastingdienst
Als u onlangs een verzoek heeft ontvangen van
de belastingdienst om uw jaaropgave(n) 2016
aan te leveren, dan kunt u deze opvragen via
extranet.kinderopvangfriesland.nl (let op, geen
www ervoor). U kunt inloggen met uw huidige
inloggegevens.
Bent u nog niet, of niet meer in bezit van uw
inloggegevens, vul dan uw e-mailadres in bij
Wachtwoord vergeten? U ontvangt dan via de
mail nieuwe gegevens om in te loggen.
Mocht u onverhoopt geen nieuwe inloggegevens ontvangen, stuur dan een mail naar in-

fo@kinderopvangfriesland.nl o.v.v. uw relatie
nummer of uw postcode + huisnummer.
Hieronder nog even een stukje informatie over
het terugbetalen aan de belastingdienst
Moet je toeslagen terugbetalen?
Heb je een brief ontvangen van de Belastingdienst waarin staat dat je teveel toeslag hebt
ontvangen en dat je moet terugbetalen? Maar
klopt dit niet? Zorg dat je binnen 6 weken
bezwaar maakt of in beroep gaat! Dit kun je zelf
doen maar ook met hulp van een juridisch
expert.
Wat zijn de kosten?
Zelf bezwaar maken kost je niets. En ontvang je
één of meerdere toeslagen? Dan heb je
grote kans dat je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp bij bezwaar en beroep
mocht je een juridisch expert nodig hebben.
Recht op Toeslagen
Recht op Toeslagen is een organisatie die mensen helpt bij problemen met hun toeslagen als
zij dit ten onrechte terug moeten betalen aan de
Belastingdienst. Denk hierbij aan
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag
en kindgebonden budget. Zij doen dit deels
met vrijwilligers en deels met gesubsidieerde
rechtshulp.
Voor hulp, kijk op www.rechtoptoeslagen.nl

Kinderen en avondmaal
– aan tafel in de kerk
Twee bijeenkomsten voor kinderen van groep 5
t/m 8
Waarom gaan we ook in de kerk soms aan tafel?
Waarom delen we dan brood, wijn en druivensap met elkaar?
En hoe gaat dat eigenlijk? Hoe kijken we daarnaar? Wat vinden we ervan?
We gaan samen op zoek naar antwoorden op
deze vragen.
We maken er een leuke ontdekkingstocht van!
We komen bij elkaar in de kapel van de St Martinuskerk op:
vrijdag 23 juni en vrijdag 30 juni van 16.30 tot
17.30 uur
Neem vooral een vriend of vriendin mee!
Het maakt niet uit als je nog nooit in de kerk
geweest bent, nieuwsgierigheid is genoeg.
Je bent ook van harte welkom als je maar één
van beide keren kunt komen.
We horen het graag als je wilt komen, maar
aanmelding is niet verplicht. Je mag ook spontaan komen.
Op zondag 2 juli is er dan om 9.30 uur een
dienst in de kerk, waarin we, met jong en
oud(er), brood, wijn en druivensap zullen delen. In deze dienst komt terug wat we op beide
vrijdagmiddagen beleefd hebben en geleerd.

De kinderen van groep 1 en 2 die vorig jaar
mee hebben gedaan aan deze middagen, zijn
natuurlijk ook weer van harte uitgenodigd voor
deze dienst.
Welkom in deze dienst iedereen, van jong tot
oud.
Met vriendelijke groet,
Linda Jongbloed
–
Wiebren-Jongbloed@hotmail.com
Tjitske Brouwer
–
tjitskebrouwerbosch@hotmail.com
Wiebrig de Boer-Romkema
wiebrigdeboer@cs.com

