Nieuwsbrief november 2017
Jumbo sparen voor school
Het sparen van de schoolpunten gaat enorm goed. We hebben al meer dan 1500
punten gespaard. De actie bij de Jumbo is nog niet voorbij. Blijf u familie en
vrienden vragen om voor ons te sparen. Het doneren van de punten kan bij de
Jumbo zelf of op school in de grote kartonnen doos.
Schoolfruit
Vanaf 13 november wordt er op meer dan 2000 scholen schoolfruit uitgedeeld.
Onze school doet ook mee aan dit Europese programma. Tot 16 april zullen de
kinderen wekelijks 3 stukken fruit op school krijgen. Daarnaast zullen de
leerkrachten ook lessen verzorgen rondom gezonde voeding en uitleg geven over
het fruit dat de kinderen gaan eten. In de komende weken zult u hier vast meer
over lezen op de website en op Facebook.
Activiteitenbijdrage
De december maand staat voor de deur en dus ook voor school een maand met
behoorlijk veel uitgaven. We willen u dan ook vragen om de activiteitenbijdrage
tijdig over te maken. Mocht u een aanvraag bij Stichting Leergeld willen doen, dan
bent u iedere donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur van harte welkom op school.
Onze schoolmaatschappelijk werkster is dan aanwezig en zij kan de aanvraag voor
u in orde maken.
Oudergesprekken
In de week van 20 november vinden de eerste oudergesprekken plaats. De
uitnodiging voor deze gesprekken ontvangt u niet via Klasbord, maar per brief.
Deze worden in de week van 13 november aan uw kind uitgedeeld.
Klasbord
Als u de Klasbord app heeft geïnstalleerd of u heeft zich middels uw computer
aangemeld bij Klasbord, dan bent u al gewend de brieven digitaal te krijgen. Tot
nu toe hebben we de brieven nog uitgedeeld op papier aan ouders die hier
speciaal om gevraagd hebben, maar ook aan de ouders die zich nog niet
aangemeld hebben bij de nieuwe Klasbord groep. Deze nieuwsbrief zal voor de
laatste keer ook op papier uitgedeeld worden. Alle volgende brieven worden nog
alleen meegeven aan de ouders die om een papieren brief gevraagd hebben.
Indien u zich niet bij Klasbord aangemeld heeft en u ook niet om een papieren
brief gevraagd heeft, kunt u de Nieuwsbrief alleen nog lezen op school of op de
website.
Om u aan te melden voor groep 1/2/3 heeft u de volgende code nodig: B4X-33X
Om u aan te melden voor groep 4/5 heeft u de volgende code nodig: E64-HUZ
Om u aan te melden voor groep 6/7/8 heeft u de volgende code nodig: U6P-4XC
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