29 augustus 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Start schooljaar
Binnenkort starten we weer! Maandag
2 september a.s. staan de deuren om
08.20 uur weer open om het nieuwe
schooljaar te beginnen. Natuurlijk
hopen we, dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad.
Wij hebben al hard gewerkt: voor de
zomervakantie ging al het oude meubilair de school uit, en afgelopen week zijn de nieuwe meubels gearriveerd en zijn we
druk bezig geweest met de nieuwe inrichting!

TSO Assistent
Blijft uw kind over in het nieuwe schooljaar?
Zorg dan dat u zich voor de 1e schooldag
heeft aangemeld bij ons nieuwe overblijfprogramma TSO Assistent. Afgelopen juni
heeft u van ons hierover al een brief ontvangen, daarin staat precies uitgelegd hoe u uw
kind kunt aanmelden hiervoor. Bijgaand nog
ter herinnering deze brief.

Parro
Afgelopen juli heeft u van ons informatie
ontvangen over Parro, de communicatieapp van Parnassys. Parro biedt zowel
voor school als voor de ouders grote
voordelen. In dit schooljaar gaan de
leerkrachten gebruik maken van deze app, Klasbord komt hierbij te vervallen.
De app is eenvoudig te downloaden via Google Play of de App
Store. Zodra u de app heeft gedownload zult u een uitnodiging
van de leerkracht(en) ontvangen.
Natuurlijk zijn er wel afspraken omtrent het gebruik van de app,
deze sturen we voor alle zekerheid nog even mee.
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Gymles 3A eerste schooldag
Voor de eerste schooldag maandag 2 september vervalt de gymles
voor groep 3A! Zij starten die ochtend gewoon in de klas. Alle
andere gym– en zwemlessen gaan die dag gewoon door.

Bibliotheekboeken
Aangezien de groepen al in de eerste schoolweek naar de bibliotheek
gaan, willen wij u verzoeken om de geleende bibliotheekboeken al op de
eerste schooldag mee te geven. Op die manier kunnen de geleende boeken weer ingeleverd worden, en mogen de leerlingen direct alweer nieuwe boeken uitzoeken. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Informatieavonden
In alle groepen worden er weer informatieavonden georganiseerd.
De uitnodigingsbrieven zult u binnenkort via e-mail ontvangen. Wilt u het antwoordstrookje zo snel mogelijk ingevuld retourneren als u aanwezig wilt zijn?
Dan weten de leerkrachten op hoeveel ouders ze kunnen rekenen!
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Ouderavond Preventie

Groep 8

Maandag 16 september

Informatieavond

Kleutergroepen

Dinsdag 17 september

Informatieavond

Groepen 5A, 5B, 6A en 6/7

Maandag 23 september

Informatieavond

Groepen 3A, 3B, 4A en 4B

Dinsdag 24 september

Informatieavond

Groepen 7A en 8A

Woensdag 25 september

Schoolreis

Groepen 3 t/m 8

Donderdag 26 september

