Weekkaart-nieuwsbrief maandag 5 november— vrijdag 9 november 2018
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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 5 NOVEMBER 2018
VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018

Samen leren voor morgen!

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

MAANDAG 5 NOVEMBER

DINSDAG 6 NOVEMBER

WOENSDAG 7 NOVEMBER
DONDERDAG 8 NOVEMBER
Contactgesprekken. Hebben alle ouders-verzorgers ingetekend?

VRIJDAG 9 NOVEMBER 2018
De kinderen van groep 1 en 2 zijn vandaag vrij. Juf Marinka heeft vrij.

Bijzonderheden/aankondigingen
Oud papier: Op zaterdag 3 november wordt het oud papier opgehaald.
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.
Contactgesprekken: Op donderdag 8 en maandag 12 november staan contactgesprekken gepland. U
kunt zich na de herfstvakantie hiervoor intekenen op school. Er hangt een tabel in de gang waar u zelf
een tijd en dag kunt kiezen. In deze gesprekken wordt er voor de kinderen van groep 8 een voorlopig
advies voor vervolgonderwijs gegeven. Het zou prettig zijn wanneer de kinderen van groep 8 bij het gesprek aanwezig kunnen zijn. Ook vanaf groep 3 mogen kinderen aanwezig zijn bij de gesprekken als
ouders en kinderen daar de voorkeur aan geven.
Woensdag 14 september: Juf Harmke en juf Helen hebben studiedag. Juf Laura van Rhee werkt in
groep 6, 7 en 8.
Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad ‘nieuws’).
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