Weekkaart-nieuwsbrief maandag 15 — vrijdag 19 oktober 2018
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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 15 OKTOBER 2018
VRIJDAG 19 OKTOBER 2018

Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 15 OKTOBER 2018
DINSDAG 16 OKTOBER 2018
WOENSDAG 17 OKTOBER 2018
DONDERDAG 18 OKTOBER 2018
Afsluiting Kinderboekenweek
Vanmiddag is er een teamvergadering

VRIJDAG 19 OKTOBER 2018
Groep 1-2: VRIJ
Groep 5 t/m 8: Damles

Bijzonderheden/aankondigingen
Kinderboekenweek: Donderdag 18 oktober sluiten we de Kinderboekenweek gezellig af. De kinderen
mogen 2 personen uitnodigen om bij ons op visite te komen van 13.45 tot 14.45 uur. We gaan dan gezelschapsspellen spelen en natuurlijk hoort daar ook een hapje en een drankje bij.
Oproep klassenouder: We zijn op zoek naar een klassenouder per combinatiegroep. We hebben in
begrepen dat de rol van klassenouder was niet geheel duidelijk. Een klassenouder is een tussenpersoon tussen ouders en leerkracht voor het regelen van hulp. De leerkracht zal bij de klassenouder
bijvoorbeeld kunnen aangeven dat we vervoer nodig hebben voor een excursie of dat we hulp nodig
hebben bij een activiteit. De klassenouder zal dan contact zoeken met de andere ouders en geeft aan
de leerkracht door wie er kan helpen. Dat betekent niet dat de klassenouder zelf bij elke activiteit aanwezig moet zijn, maar de rol van tussenpersoon op zich neemt. Wilt u ons daarbij helpen, dan kunt u
zich opgeven bij de leerkracht.
Jumbo sparen voor je school: Wij doen mee met de spaaractie van de Jumbo! Bij elke €10,- krijgt u
een schoolpunt (code) en die kun je doneren aan OBS Den Velde. U kunt de code online activeren of
de activatiecode in de box van onze school gooien (in de Jumbo te vinden). We krijgen n.a.v. de hoeveelheid geactiveerde codes waardecheques voor de aankoop van schoolartikelen. Wilt u ons helpen?
Website: Heeft u al een kijkje genomen op onze nieuwe website? We zijn de laatste aanpassingen aan
het doen, maar u kunt al een goede indruk krijgen.
Schoolapp: Bij de nieuwe website hoort een bijpassende schoolapp. Deze schoolapp zijn we momenteel aan het uitproberen. Met deze schoolapp kunnen we informatie en foto’s naar alle of een deel van
de ouders verzenden.
Herfstvakantie: Op 22 oktober start de herfstvakantie.

Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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