10 oktober 2017

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Bereikbaarheid TSO Humanitas
Indien u vragen heeft over de Tussenschoolse Opvang (TSO) bij
Kinderopvang Humanitas, kunt u
natuurlijk contact met hen opnemen.
We willen u vragen om hiervoor het bekende e-mailadres te gebruiken: tsostleonardus@kinderopvanghumanitas.nl.
Mocht u toch telefonisch contact willen hebben, dan kan dat op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 en 14.00
uur via telefoonnummer 06-29227580. Buiten deze momenten
kunt u uiteraard wel bellen met het nummer van Kinderopvang
Humanitas met vragen over opvang en BSO. Vragen over TSO
kunnen niet altijd beantwoord worden; de coördinatoren zijn
bijv. niet aanwezig of zijn niet bereikbaar doordat ze in de
kinderopvang aan het werk zijn. Voor dringende zaken kunt u
uiteraard ook op school terecht.

Introductie Ouderportaal
In de week van 30 oktober zult u van
ons een tweetal e-mails ontvangen
met belangrijke informatie over het
Ouderportaal. Het Ouderportaal is onderdeel van ons leerling administratiesysteem Parnassys en het zal opengesteld gaan worden voor
ouders. Dit betekent, dat u binnenkort door online in te loggen
de gegevens van uw kind(eren) kunt inzien. Het gaat dan om
absenties, toetsen, rapporten, etc..
In de eerste mail die u zult ontvangen staan uw persoonlijke
inloggegevens. In de tweede mail treft u korte informatie aan
over het Ouderportaal en waar u informatie kunt vinden.
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Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Na de herfstvakantie hebben we een nieuwe schoolmaatschappelijk
werker voor onze school, te weten Ilse Wielaard. Meer informatie
over de inloopspreekuren en bereikbaarheid volgen na de herfstvakantie. Bij dringende vragen kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met onze intern begeleiders Lia Borggreven (maandag en dinsdag—groep 1 t/m 4)
of Louise de Jong (dinsdag en donderdag—groep 5 t/m 8).

Techno+klas
Aanstaande donderdag zal weer worden gestart met de
Techno+klas met leerlingen van de St. Leonardusschool,
de Branding en ’t Anker. Op deze manier hopen we met
elkaar nog beter tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de plusleerlingen
die naast het extra pluswerk nóg wel een extraatje kunnen gebruiken. De ouders van de
kinderen die voor dit project in aanmerking komen zullen hierover persoonlijk bericht
ontvangen.

Informatieavond VO
Op dinsdag 24 oktober a.s. zal er voor de ouders van de leerlingen
van groep 8 een voorlichtingsavond worden georganiseerd in het
Brestheater. Tijdens deze avond zullen diverse VO-scholen algemene
voorlichting geven over het Voortgezet Onderwijs en kunnen er
vragen beantwoord worden. De ouders van de leerlingen van groep 8
hebben hiervoor al een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Sportweek Brielle
Tijdens de herfstvakantie organiseert Team Jeugd Brielle (onderdeel van Stichting Push) samen met verschillende aanbieders de
sportweek in Brielle! Tijdens deze week kunnen de kinderen kennis
maken met verschillende onderdelen, variërend van tafeltennis tot
vrij zwemmen en van legowedstrijden tot judo. Het complete
programma is te bekijken via www.teamjeugd.nl, klik bovenaan op
het kopje ‘Sportweek Brielle’.

Naschoolse activiteiten
Na de herfstvakantie starten er weer nieuwe naschoolse activiteiten in Brielle.
Tijdens dit blok kunnen de kinderen deelnemen aan de volgende activiteiten:
gitaar spelen, handvaardigheid (glas-in-lood schilderij maken), volleybal,
tennis, meidenvoetbal en ‘woorden worden zin-vol’ (spoken word, rap, poëzie
komen aan bod!). Inschrijven kan via www.teamjeugd.nl, doe het snel want
het aantal plaatsen is beperkt!
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Kindkracht zoekt OPR-kandidaten
De Ondersteuningsplanraad (OPR) van Kindkracht zoekt per direct meerdere kandidaten,
zowel personeelsleden als ouders! In bijgaande flyer kunt u meer lezen over de taken en het
aanmelden.

Continurooster
Op vrijdag 13 oktober a.s. hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8
een continurooster van 08.30 uur tot 14.00 uur. Zij dienen die dag zelf
een lunchpakket mee te nemen.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is dit jaar van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober
a.s.. Wij starten weer op maandag 23 oktober om 08.30 uur.

Website
U kunt deze nieuwsbrief en nog veel meer informatie over onze school lezen op onze website
www.sintleonardusschool.nl.

Agenda
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Continurooster

Groepen 5 t/m 8

Vrijdag 13 oktober

Herfstvakantie

Alle groepen vrij!

Maandag 16 oktober t/m
Vrijdag 20 oktober

Informatieavond VO

Groepen 8 (ouders)

Dinsdag 24 oktober
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