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Algemeen:
Vandaag was het dan zover. De allereerste schooldag van het nieuwe
schooljaar. Wat ontzettend fijn om alle kinderen weer te zien in hun
nieuwe klas.
In de zomervakantie is er hard gewerkt aan een nieuwe vloer in de
hal. Deze is helaas nog niet helemaal klaar. In de herfstvakantie wordt
het laatste stukje gedaan.
Heeft u het al gezien? Wees welkom en loop even binnen.
Personeel:
In de vakantie is er helaas een ernstige ziekte geconstateerd bij juf Alette. Zij gaat de komende tijd
werken aan haar genezing en herstel. Natuurlijk hopen we haar over een tijdje weer op school te zien.
Parro privacy:
Om de privacy van uw kind(eren) te beschermen, is het nodig om jaarlijks de privacy voorkeuren in te
vullen. Dit kunt u doen via de Parro-app.
Hoe werkt het?
1.
2.
3.
4.

Ga naar 'Instellingen'.
Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
U kunt uw voorkeur aangeven over de volgende items:
- beeldmateriaal op Parro
- beeldmateriaal op Facebook
- beeldmateriaal voor de WolderWeetjes
- beeldmateriaal voor de WolderWeetjes Kids
- beeldmateriaal voor de lokale (digitale) krant
- beeldmateriaal voor de schoolgids
- beeldmateriaal voor de studie van stagiaires
- beeldmateriaal voor de website

Wij willen u vragen om voor ieder item uw voorkeur door te geven.
Dit kan tot aan de herfstvakantie. Daarna leggen we het vast en is de leerkracht op de hoogte.
Eventuele veranderingen gedurende het schooljaar kunt u doorgeven aan de leerkracht van uw
kind(eren).

Corona:
Op school houden we ons aan de huidige maatregelen. Dat betekent dat we o.a. ons houden aan de
normale regels van hygiëne en de klassen voldoende ventileren.
Spullen van thuis:
Op school hebben we voldoende materialen voor alle kinderen. Wij willen u dan ook vragen om extra
etui's, pennen, stiften, potloden, speelgoed, etc. thuis te laten. Hier is helaas geen plaats voor in de
lades van de tafeltjes.
Luizencontrole:
Ook dit schooljaar willen we na iedere vakantie de kinderen controleren op luizen. Helaas is de groep
met hulpouders erg klein geworden. Wie zou ons willen helpen?
Graag mailen naar desiree.vanleeuwen@ante.nl
Belangrijke data:
● Maandag 22 augustus
● Woensdag 31 augustus
● Maandag 5 september
● Maandag 12 september
● Vrijdag 16 september
● Maandag 19 september
● Maandag 26 september
●
●
●
●
●
●
●

Maandag 3 oktober
Woensdag 5 oktober
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 oktober
22 t/m 30 oktober

eerste schooldag
luizencontrole
infoavond groepen 1/2 en 3
infoavond groepen 4 t/m 8
bosdag groepen 1/2
studiedag; alle leerlingen zijn vrij
OR en MR-vergadering
schoolfotograaf
start Kinderboekenweek
open dag
kwartiergesprekken
afsluiting Kinderboekenweek
kwartiergesprekken
herfstvakantie

