Info 02, 23 augustus 2019
Dank jullie wel allemaal voor de fijne opening, ik voel me erg welkom op school. Met veel ouders
heb ik even kennisgemaakt en ook met alle kinderen. De eerste week zit er al op en volgende week
starten de kennismakingsgesprekken!
1-8 kennismakingsgesprekken
Inmiddels hebben de meeste ouders ingeschreven voor de oudergesprekken. Wanneer u dit nog
niet gedaan heeft kunt u dit nog doen. Heeft u problemen met inloggen in Social Schools loop dan
even binnen dan kunnen we u verder helpen.
Voorgaande jaren kreeg u van te voren een aantal steunvragen die u thuis al kunt voorbereiden. In
de vorige info had ik deze niet opgenomen maar de leerkrachten stellen het op prijs wanneer u dit
gesprek voorbereidt middels deze vragen:

1. Waar is uw kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
2. Wat verwacht u dit schooljaar van uw kind zelf, van de leerkracht van uw kind en van de
samenwerking?
3. Wat vindt u dat de leerkracht/school verder moet weten over uw kind?
Ik wens u prettige gesprekken toe met de leerkracht(en) van uw kind.
1-8 hoofdluis
Na een rappe controle heeft het ‘kriebelteam’ geconstateerd dat de school hoofdluisvrij is!

1-8 Jaarvergadering Ouderraad
U bent op donderdag 29 augustus (let op! Er was een misverstand over de datum) van harte
uitgenodigd om van 20.00-21.00 uur aan te sluiten bij de jaarvergadering van de Ouderraad.
Alle ouders zijn welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de
multifunctionele ruimte van school.
De volgende punten worden in ieder geval besproken:
1. Jaarverslag 18-19.
2. Financieel jaaroverzicht 18-19.
3. Hoogte eigen bijdrage 19-20.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.
7-8 Typecursus
Vrijdag krijgen de kinderen van groep 6-7-8 een aantal flyers mee van typetrainingen. U kunt zelf
besluiten of u uw kind wel of niet laat deelnemen aan een typetraining en ook het kiezen van een
andere typetraining behoort tot de mogelijkheden.
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1-8 Kalender (agenda) in Social Schools
De jaarkalender staat binnenkort weer in Social Schools We zijn onze laatste afspraken in de
jaarplanning aan het maken, zodat alles in één keer toegevoegd kan worden. Afspraken die voor u
van toepassing zijn kunt u straks overnemen in uw eigen agenda. De kalender is dan ook te
raadplegen in de app, hij heet daar ‘agenda’.
3-8 HAA in de maat
Vandaag start HAA in de maat. We hopen dat alle leerlingen weer veel plezier beleven aan samen
muziek maken!
3-8 Portfolio
Vergeet u niet de kinderen het portfolio, wat zij voor de zomervakantie hebben gekregen, mee terug
te geven naar school. Alvast bedankt.
1-8 Belbrief en toestemming gebruik fotomateriaal
U ontvangt vrijdag een leeg exemplaar van de belbrief en een toestemmingsformulier gebruik
beeldmateriaal (AVG). Hierop vragen we alle gegevens nog eens in te vullen, zodat we de
administratieve gegevens kunnen controleren en eventueel aan kunnen passen in ons
administratiesysteem. Vergeet ook zeker niet naar de mailadressen en telefoonnummers te kijken.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van beeldmateriaal kunt u dit altijd
veranderen.

Met vriendelijke groet namens het team
Léonie Jansen
(week 35 di-woe-do aanwezig)
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