Nieuwsbrief 08-02-2017
Beste ouders, verzorgers,
Emile Weslyschool
De afgelopen weken bereikt ons steeds vaker het bericht dat de school zou
sluiten. Op dit moment zijn er voldoende leerlingen en aanmeldingen om ook na
het schooljaar, de school open te houden. Natuurlijk zou het fijn zijn als er meer
leerlingen naar onze school komen. Na de vernieuwde website, de Facebookpagina, de gevelborden aan onze school en bij de peuterspeelzaal, een artikel in
de Anjelier, zijn we nu flyers aan het rondbrengen. Op deze manier hopen we dat
de naam van onze school bij iedereen in de buurt bekend wordt en dat ouders in
onze school geïnteresseerd raken en hun kind(eren) aanmelden.
Klasbord
Vorige week heeft u van ons een brief gekregen, om in het vervolg de brieven van
school digitaal te ontvangen. Ouders die zich reeds aangemeld hebben,
ontvangen deze nieuwsbrief ook digitaal. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan
kunt u dit nog altijd doen. Een digitale brief zal u altijd bereiken. Papieren brieven
worden helaas nog wel eens vergeten of raken kwijt. De inlogcodes voor de
verschillende groepen zijn:
Onderbouw
: WWS - S2W
Middenbouw :
UWV - BS7
Bovenbouw
: QTX - RU6
Klankbordgroep:
RMF - MY7
Klankbordgroep
De volgende bijeenkomst voor de ouders die deel uitmaken van de
klankbordgroep staat gepland op 22 februari om 19.00 uur. Ouders die nog niet
eerder aan deze bijeenkomsten hebben meegedaan, zijn ook van harte welkom.
Ouderbijdrage
Mocht u de activiteitenbijdrage nog niet betaald hebben, dan willen wij u vragen
deze zo spoedig mogelijk over te maken. Wordt uw bijdrage betaald door
Stichting Leergeld, dan kunt u hiervoor op school de benodigde papieren krijgen.
Wij hopen aan het eind van de maand van iedereen de ouderbijdrage te hebben
ontvangen, zodat wij aan de planning van het schoolreisje kunnen beginnen.
Bedankt
In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u om uw kind op tijd op school te laten
komen, zodat wij om 8.45 uur met de les kunnen beginnen. Wij vinden het heel
fijn, dat u ons daarin gesteund heeft. Dank u wel.

