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Verantwoordelijkheid
Wij willen u erop wijzen dat wij uw kind(eren) onder schooltijd
NIET onbegeleid naar huis kunnen sturen. Wij zijn
verantwoordelijk onder schooltijd voor uw kinderen en dat
betekent dat wij toezicht moeten houden op uw kinderen. Onbegeleid
naar huis gaan bij bijvoorbeeld ziekte, is niet m ogelijk. Dat betekent dat
wij van uw verwachten dat u uw kind(eren) komt ophalen als zij naar
huis zouden moeten onder schooltijd. Dit geldt voor alle kinderen en
dus ook voor de kinderen in de bovenbouw. Wij hopen op uw begrip.

Communicatie
Een app kan een laagdrempelige oplossing zijn om met u, onze
ouders, te communiceren over alle aspecten van het
schoolleven. De afstand tussen ouder en school wordt kleiner
en u voelt zich wellicht meer betrokken. De app is een snelle en
gemakkelijke manier om belangr ijk nieuws en berichten rechtstreeks
naar de telefoons van ouders te sturen.
Uit een inventarisatie van de feedback die wij aan het einde van de
informatieavond hebben mogen ontvangen blijkt dat u ons uitnodigt om
te onderzoeken of een “Klimop -app” tot de mogelijkheden behoort.
Doel van die app is de informatie die wij per nieuwsbrief algemeen
delen te filteren naar informatie voor alleen de ouders van een groep
en informatie voor alle ouders. Wij verkennen mo menteel de
mogelijkheden van een app en houden u op de hoogte.

22 okt t/m
26 okt.

Start herfstvakantie

Feedback
informatieavond
56 ouders hebben hun kaartje in de
duim omhoog doos gedaan. Fijn dat
zoveel ouders de informatieavond
hebben gewaardeerd. We hebben
ook een aantal tips gekregen die we
meenemen naar een volgende
ouderavond; microfoon nodig,
informatie ook op papier meegeven,
iets langer de tijd tijdens de
carrousel zodat ouders vragen
kunnen stellen, meer praktische
informatie voor de ouders gewenst.
Drie ouders hebben een vraag
gesteld en krijgen deze week
antwoord. Alle ouders bedankt voor
jullie feedback!

Reminder
Ouderbijeenkomst schooltandarts
Maandag 15 oktober om 8:30 uur
Koffie en thee staan klaar op de
eerste verdieping.
Ouderconsulent Martha & Nezahat

Hygiëne
We vinden hygiëne belangrijk. De afspraak is dat
leerlingen na het toiletbezoek de handen
wassen. D e zeepdispenser en de handdoekjes
zijn na de verbouwing in de midden -en
bovenbouw bij het keukenblok in de klas
opgehangen. De leerlingen kunnen na het
toiletbezoek in de klas hun handen wassen.

Continurooster
Vrijdag voor iedere lange vakantie is er een continurooster.
Dat betekent dus dat vrijdag 19 november alle kinderen om
13.00 uur uit zijn. De groepen 1,2 en de leerlingen van juf
Paméla kunnen worden opgehaald in de klas. Andere kinderen vieren
het begin van de vakantie op het schoolplein.

Speelgoeddag
De kleuters mogen vrijdag 19
oktober eigen speelgoed
meenemen naar school. Jippie het is
speelgoeddag.
Juf Merlien, juf José en juf Silvia

