1 oktober 2021
Open middag
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de open middag. De
leerlingen laten zien wat er zoal in de afgelopen periode gedaan en geleerd is aan de
hand van het thema. Ze kunnen dan bijvoorbeeld hun portfolio laten zien, maar ook
hoe ze aan hun doelen hebben gewerkt, wat er op een dag gebeurt in de klas etc. De
open middag is op 7 oktober om 14.00 uur (tevens het einde van de eerste periode).
Dierendag
Alle kinderen mogen één knuffelDIER mee naar school nemen op dierendag
(aanstaande maandag 4 oktober).
Schoolfruit
We zijn weer ingeloot voor het EU schoolfruit! Vanaf week 46 (maandag 15
november) starten de leveringen en voor 20 weken lang krijgen we woensdag,
donderdag en vrijdag fruit in de klas. De laatste levering zal in de week van 18 t/m 22
april zijn.
Vertalen nieuwsbrief of SU app
Idil heeft aangegeven wel "tolk" te willen zijn, als ouders nieuws niet begrijpen.
Ouders moeten dan zelf initiatief nemen en naar Idil toegaan. Zij wil de berichten
voor diegene die er naar vraagt vertalen:
Idil waxaay is ku so bandhigtay inay tolk noo ahato , oo walidinta fahmi waya
warbixinta la ga bixiyo iskulka
Sidaas ooy tahay waldika suaal qabaa inay iyagu Idil waydistaan haday cawimaad uu
bahanyhiin ama suaal ay qabaan
Idil waxay rabta inay warbixinta digital ka ah inay no turjumto
(Wa Ina idil laga codsada inay turjumto si walidka fahmi wayay ama akhriyii kari
wayay aya uu fahmaan ayna u akhriyaan)
Stepjes/skates/rolschaatsen niet meer op school
We zien behoorlijk gevaarlijke situaties met steps, skates en rolschaatsen e.d. op het
plein. Vanaf nu is het niet meer toegestaan om ze mee te nemen naar school. We
hopen op uw medewerking. Alvast hartelijk dank.

Klassenouders
Klassenouder groep 1/2: Inès (moeder van Rosa)
Klassenouder groep 3/4: Judith (moeder van Iris)
Klassenouder groep 5/6: Silvie (moeder van Aimy en Bjorn)
Klassenouder groep 7/8: Wilma (moeder van Kian)
Met bovenstaande ouders is besproken wat de taken zijn als klassenouder (en de
voordelen). Hieronder kort wat belangrijke punten, zodat alle ouders weten wat er van
de klassenouder verwacht wordt:
- Beheer van de groepsapp: de klassenouder krijgt vanuit de leerkracht een oproep om
iets te plaatsen in de groepsapp.
- Inventariseren van vervoer of hulp in de klas/ school.
- Wanneer er berichten geplaatst worden in de SchoolsUnited app, hoeven de
klassenouders hier *niets* mee, deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de
klassenouders, zij hoeven ook geen herinneringen te sturen.
- De groepsouder mag deelnemen aan de activiteiten rondom kerst en ze mogen mee
op schoolreisje.
Streetwise
Als school of gemeente neem je allerlei maatregelen om de verkeersveiligheid te
vergroten. Met name het gedrag van verkeersdeelnemers is moeilijk te regelen. Het
verkeersprogramma Streetwise helpt hierbij: praktische, leuke en leerzame
verkeerslessen helpen leerlingen goed voorbereid en veilig de weg op te gaan. Op
donderdagmorgen 28 oktober zijn de lessen bij ons op en rond school.

