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Van de directie
Nog één weekend en dan start de school weer. Alle stoelen en tafels
staan klaar, pennen en potloden kunnen weer gebruikt gaan worden en
ook de tablets voor de groepen 4 t/m 8. Wij hebben er weer zin en wij
hopen dat de kinderen dat ook hebben.
De hoofdingang aan de Pietersweer staat maandag vanaf 8.20 uur open.
Wij zouden het leuk vinden als op deze eerste dag alle kinderen voor één
keer door de hoofdingang aan de Pietersweer de school binnen komen.
Door de hoofdingang gaan ze naar hun eigen lokaal.
Na deze ene keer gaan de kinderen en hun ouders weer door hun eigen
ingang naar binnen.
Wij wensen de kinderen en u als ouders, verzorgers een fijn schooljaar.

Agenda
22 augustus eerste
schooldag
23 aug.
Mad Science
Dinsdag 30 aug.
Info avond
groep 1 t/m 4
Donderdag 1 sept.
Infoavond
Gr. 5 t/m 8

Klasbord
We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren
24 augustus
over de activiteiten die plaats vinden op onze school en rondom de klas.
Volgend ScheepsVaak horen we van ouders dat “hun kind zo weinig vertelt over school.”
journaal
Daar komt nu verandering in! Er is een leuke en handige tool die we hiervoor willen gaan inzetten; Klasbord!
Wat is Klasbord?
Klasbord is een social media tool waarmee het mogelijk is om ouders en betrokkenen rondom
de klas op een makkelijke, veilige en vooral op een leuke manier te informeren over het reilen
& zeilen van de klas èn de school.
Zo kan de leerkracht een foto delen van een leuke activiteit in de klas, een tekstbericht sturen, of
bijvoorbeeld een oproep plaatsen.
Veilig & gesloten
Klasbord is een afgesloten & veilige omgeving. Alleen de ouders & betrokkenen rondom de
klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. De leerkracht heeft hierbij de volledige controle.
Benieuwd hoe Klasbord werkt? Bekijk het filmpje met uitleg op: www.klasbord.nl
Binnenkort ontvang je van de leerkracht een uitnodiging met een omschrijving hoe je de klas
kunt volgen. Hierin staat ook de unieke klascode die je nodig hebt bij aanmelding.
Toestemming i.v.m. privacy
Klasbord is een gesloten omgeving. Omdat er informatie en foto’s worden gedeeld vanuit de
klas kan het gebeuren dat er kinderen herkenbaar in beeld komen. Om de privacy van iedereen
te respecteren vragen we u om aan te geven of u hier bezwaar tegen heeft. Nogmaals, de berichten die geplaatst worden op Klasbord zijn alleen toegankelijk voor ouders en betrokkenen
van de groep en door de leerkracht geaccepteerd.
We wensen u veel plezier met het gebruik.
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Schoolfruit
Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Wilt u uw kind(eren) op deze dagen fruit meegeven?
Luizencontrole
Gedurende het schooljaar worden de leerlingen geregeld gecontroleerd door de Luizenbrigade.
Dit is altijd in de week na iedere vakantie.
Zo ook nu, na de zomervakantie. Meteen al de eerste dag gaan de dames van deze zeer enthousiaste groep aan de slag.
Verzoek aan u: wilt u daarom geen ingewikkelde kapsels bij uw dochter maken en geen gel bij
uw kind. Anders wordt de controle erg moeilijk.
Hulp gevraagd
Wij zoeken nog mensen die dit team willen versterken. U kunt zich aanmelden bij juf Alie van
groep 2.
Mad Science komt op school!
Het is zover! Op 23 augustus komt een van de Mad Science professoren een spectaculaire Science show op De Driemaster geven.
Daarna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor
de naschoolse cursus.
Zij worden vanaf 5 - 9 - 2016 iedere maandag zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal
de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper! Zo leer van alles over de atmosfeer en ons zonnestelsel
en ga je op zoek naar het ultieme slijmrecept!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. De lessen vinden na schooltijd plaats.
LET OP! Inschrijven kan tot 30-8-2016 en vol=vol.
Nu al nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org of klik
direct op het inschrijfformulier.
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