Nieuwsbrief november 2019
De herfst heeft nu duidelijk zijn intrede gedaan en Sinterklaas is weer in het
land.
De eerste oudergesprekken zijn geweest.
Het project "communicatie" is inmiddels in volle gang.
De inspecteur is op onze school geweest.

In deze nieuwsbrief zullen we alles nader toelichten.

Wilt u graag op de hoogte blijven van de komende activiteiten op onze school?
Zet dan snel de onderstaande data in uw agenda.
Datum
Maandag 2 december
Donderdag 5 december

Evenement/activiteit
Schoolbibliotheek
Sinterklaas op school

Vrijdag 6 december
Donderdag 12 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

Studiedag (alle groepen vrij)
Afsluiting thema "communicatie"
Nieuwsbrief 314
Continurooster (school tot 14.00 uur)

Wist u dat ...
de chocolade van Rousseau gisteren is uitgedeeld aan de kinderen? Als u
chocolade heeft gekocht, dan is deze misschien al bij u geleverd of dan gebeurt
dat deze week.

Lezen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen op de basisschool?
Dit is goed voor de techniek, voor de taalontwikkeling, voor de woordenschat en
ga zo maar door. In de bijlage treft u een folder hierover aan.

wij op donderdag 19 december a.s. weer een bezoekje gaan brengen aan de
bewoners van De Bron? De precieze opzet en invulling van de dag hoort u zo
spoedig mogelijk.

op donderdagavond 19 december a.s. van 18.00 uur tot 19.30 uur
onze kerstviering zal plaatsvinden? Ook hiervoor geldt dat de precieze
invulling van deze avond volgt op een later tijdstip. In elk geval zijn alle kinderen
(ook broers en zussen die niet bij ons op school zitten), ouders, opa's en oma's
van harte welkom.

er met het verkopen van de Kinderpostzegels dit jaar 9,4 miljoen euro is
opgehaald? Onze school heeft €2630,00 opgehaald!!! Via een persoonlijk
telefoontje zijn we nog eens extra bedankt voor de jarenlange inspanningen.

SchouderCom
Zoals u waarschijnlijk al via Klasbord hebt vernomen, gaan wij binnenkort van
Klasbord overstappen op SchouderCom. Dit is een communicatiemiddel tussen
school en ouders, maar de mogelijkheden zijn talrijker. Onze hele stichting gaat
hierop over.
De overstap gaat echter iets langer duren dan eerder gepland was en wat
dus op Klasbord was gepubliceerd. Dit heeft te maken met de snelkoppeling die
nodig is om de mailadressen van alle ouders te koppelen aan ons
administratiesysteem.
Jullie zullen een uitnodiging krijgen voor SchouderCom tussen december en
eind januari. Wij krijgen bericht als de snelkoppeling voor onze school
gerealiseerd is. Op dat moment zal er op Klasbord een berichtje voor jullie
verschijnen dat SchouderCom voor jullie beschikbaar is. SchouderCom zal
Klasbord dan gaan vervangen en zal tevens een middel zijn om o.a. de 10
minutengesprekken mee in te plannen.
Binnenkort dus meer...

Inspectie op school
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door het schoolgebouw. Dit is een
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moeite waard is om vast te houden!

