Ouderinfo augustus 2018
Start nieuwe schooljaar!
We zijn blij dat alle kinderen weer gezond en wel op school zijn na de
vakantie. We zijn met elkaar goed van start gegaan en de kinderen leren hun
leerkracht steeds beter kennen. Bij de start bleek dat Snappet nog in de
vakantiesfeer was (storing). Gelukkig kon vandaag iedereen goed met Snappet
aan de slag.
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De nieuwe schoolgids/ activiteitenkalender
Afgelopen vrijdag heeft u de nieuwe schoolgids ontvangen. Sommige ouders
attendeerden mij er op dat de zomervakantie wel héél lang duurt komend jaar.
Achterin de schoolgids, staan de data gelukkig wel goed.
Om misverstanden te voorkomen; de zomervakantie start op 22 juli en eindigt op
31 augustus. Op de activiteitenkalender die achter in de schoolgids staat, wordt de
vakantie gelukkig wel goed weergeven.
Vandaag wordt deze kalender op papier meegegeven aan alle oudste kinderen
van het gezin.
Ouderbijdragen/ Overblijf
Vandaag heeft uw kind de brief van de (vrijwillige) ouderbijdragen meegekregen en
een brief voor het opgeven en betalen van de overblijf. (Groep 8 krijgt deze brieven
morgen mee i.v.m. het laatste uur gymles.)
Deze brieven ontvangt u ook als bijlage bij deze ouderinfo.
Staken:
In de laatste ouderinfo, voor de zomervakantie, attendeerde wij u er op dat
leerkrachten het recht hebben om op woensdag 12 september te staken.
Bij ons op school is er inmiddels geïnventariseerd wie gebruik wil maken van hun
stakingsrecht. Uit deze inventarisatie is gekomen dat een dusdanig aantal
leerkrachten gebruik wil maken van het stakingsrecht, dat we
de school op 12 september zullen sluiten.
Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang DAK zijn inmiddels door hun
opvang geïnformeerd over de mogelijkheden tot opvang. Wij hebben geen kinderen
die op woensdag gebruik maken van de 2Lepelaars. Zij hebben laten weten dat
wanneer ouders die op een andere dag van de 2Lepelaars gebruik maken wel een
aanvraag kunnen doen. Zowel bij Dak als bij de 2Lepelaars moeten ouders dit
aangeven voor 5 september.
In de provincies Zuid-Holland en Zeeland wordt gestaakt. De vakbonden
organiseren de staking in overleg met onder andere de PO-Raad, vanuit de
samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt de middelen die in het
regeerakkoord zijn vrijgemaakt om de salarissen te verhogen, te gering en wil
betere bekostiging voor het primair onderwijs. Ook zijn de acties gericht tegen het
toenemende lerarentekort. Om de druk op Minister Arie Slob en het kabinet te
houden, hebben de vakbonden tot deze actie besloten.
Mocht u nog vragen hebben over de staking, kunt u zich wenden tot Martine Boon.
Koptelefoon voor op school:
Bij het werken met de Chromebooks hoort ook een koptelefoon. Zoveel kinderen,
zoveel oren. Wij vragen aan iedere ouder om een koptelefoon voor zijn of haar kind
mee te geven naar school. Dit hoeft geen dure koptelefoon te zijn. Het is ook niet de
bedoeling dat het een koptelefoon is die al het omgevingsgeluid afsluit. Dan horen
de kinderen de leerkracht niet meer praten. Ieder kind is verantwoordelijk voor
zijn eigen koptelefoon.

Informatiemiddag:
Op vrijdag 7 september zijn de ouders welkom in de klas om te luisteren naar wat
er aan bod komt in de groep van uw kind. Dit is voor de ouders van de kinderen
van groep 4 t/m 8. De groepen 1/2 en groep 3 hebben binnenkort een
informatieavond, zie belangrijke data. De middag start om 14.15 uur en eindigt
om 15.00 uur. Voor groep 8 start de middag om 14.00 uur.
Wij hopen u deze middag te zien.
Juiste gegevens:
Kloppen de gegevens van u nog steeds op Mijn Schoolinfo?
Het is belangrijk dat wij de juiste gegevens van u hebben om u goed te kunnen
bereiken.
Belangrijke data:
5 september: luizencontrole
7 september: informatiemiddag
12 september: De school is gesloten
17 september: Studiedag voor het team, kinderen zijn vrij
18 september: Prinsjesdag, kinderen zijn vrij
26 september: informatieavond groep 1/2 en 3.

2 | Ouderinfo

