7 september 2018

Agenda
12 september
13 september
14 september
18 september
21 september
21 september
23 september
27 september
28 september

Alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag
Activiteit voor ouders; start 19.00 uur (Sportstraat)
Weeksluiting gr. 5 t/m 8 (14.30 uur)
juf Margreet jarig
Weeksluiting groep 1 t/m 4 (11.30 uur)
BBQ ouders-kinderen-team; start 18.00 uur
juf Monique jarig
juf Nannette jarig
Weeksluiting groep 5 t/m 8 (14.30 uur)

Zoals we op de informatieavond hebben aangegeven gaan we gebruik maken van
SchouderCom.nl. Dit is een online communicatieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht
brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor
heeft u een uitnodigingsemail ontvangen. Wanneer dit niet zo is, moet u dit aangegeven bij de
directeur. Berichten worden binnen SchouderCom verstuurd, waarbij een email ter notificatie (of
een notificatie via de App) aan de ontvanger wordt gestuurd.
Ons ouderportaal zal straks te bereiken zijn op https://<subdomein>.schoudercom.nl/overzicht .
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam, groep
en leerlingnummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom geïmporteerd . Overige
informatie, zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen en daarbij aangeven of andere
ouders deze gegevens ook mogen zien. De school en SchouderCom gaan zorgvuldig om met de
privacy van deze gegevens. Een link naar de volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom
is te vinden op http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar maakt het
de school wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons administatiesysteem.
Indien uw emailadres recent gewijzigd is en u dit nog niet heeft doorgegeven aan de school
vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.

Over 2 weken starten we met het nieuws te verzenden vanuit deze omgeving. Wilt u ervoor
zorgen dat u dan deze app heeft geïnstalleerd op uw device? Heeft u geen uitnodiging gehad
van Schoudercom? Neem dan contact op met juf Monique, dan kan zij u nogmaals
uitnodigen. Snap u niet wat de bedoeling is dan zij u helpen.

Ambrasoft
Op school maken wij, op de computer, gebruik van Ambrasoft. Dit is een online
leeromgeving, waar kinderen kunnen oefenen met de lesstof van verschillende vakgebieden.
Kinderen kunnen hier ook thuis mee oefenen. De kinderen die nog geen inlogcode hebben
krijgen maandag een activeringscode mee naar huis, zodat u een account aan kunt maken.

Appelgeld
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 krijgen fruit en groente op school. Wilt u daarvoor
€10,00 aan uw kind meegeven naar school? Bij voorbaat dank.

Materialen
Wie heeft er nog materialen, van de groepen 1-2, die thuis zijn schoongemaakt? De
kleuterjuffen zien ze graag zo spoedig mogelijk terug.

Ingang Sportstraat
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen gebruik maken van de ingang aan de
onderbouwkant.

Telefoonnummers
De telefoonnummers zijn:

Kerkstraat: 202306
Sportstraat 202539

Schoolgids
De schoolgids ligt bij de drukker. Volgende week krijgt uw kind een gids mee naar huis.

Gymtijden
De leerkrachten hebben gewisseld met de gymtijden. Dit zijn de goede tijden:
Tijden: Dinsdag,
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
13.00 – 13.45
14.15 – 15.00

gr. 8
gr. 7
gr. 4
gr. 3
gr. 5
gr. 6

Donderdag
13.00 -13.45 gr.4
13.45 – 14.30 gr. 3

vrijdag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45

gr. 6
gr. 5
gr. 8
gr. 7

BBQ
U kunt zich nog aanmelden voor de BBQ op vrijdag 21 september. De kosten zijn €10,00 per
gezin. Wanneer u kinderen hebt op het VO, en zij komen ook, betaald u €2,50 extra voor een
kind.
We hopen dat iedereen komt! Meld u snel aan bij de leerkracht van uw kind.

Bijlages
Vandaag zijn er 2 bijlages van de overblijfcommissie. En nogmaals de brief van Schoudercom.

Jarigen:
8 september
10 september
12 september
15 september

Fabyen van den Berg (groep 3)
Sven Bergsma (groep 5)
Thijs Tas (groep 2)
Alex van de Gaag (groep 2)

6 jaar
8 jaar
5 jaar
6 jaar

