Nieuwsbrief mei 2018.

Beste ouders, verzorgers
Trots
De uitslag van de IEP- toets is binnen en wij zijn trots op de leerlingen van
groep 8. Het schooladvies klopte bij het behaalde resultaat. Onze school
moet minimaal een gemiddelde score van 74 punten halen. Met een score
van 79,5 punten zitten we daar ver boven. Een mooi compliment voor de
leerlingen en voor de leerkrachten!
Schoolfruit
De afgelopen maanden hebben de kinderen drie dagen per week fruit
gegeten. Het eten van fruit willen wij graag voortzetten. Het is niet alleen
gezond, maar ook erg lekker. Iedere maandag willen wij dan ook met alle
kinderen fruit eten. Als iedereen op maandag een stukje fruit mee naar
school neemt, dan verdelen wij dat met elkaar.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 1 juni komt de schoolfotograaf. Deze zal van alle kinderen een
individuele foto maken en er wordt een groepsfoto gemaakt. Vanaf half 12
worden de broertjes en zusjes foto’s gemaakt. U bent vanaf dat moment
dan ook welkom met uw kinderen die niet bij ons op school zitten.
Schoolreisje
In de schoolkalender staat op 18 juni het schoolreisje gepland. Nu wij dit
jaar niet met de bus op reis gaan, kunnen we niet alle schoolreisjes op één
dag laten plaats vinden. Groep 4 t/m 7 gaan op 14 juni naar de Valkenier in
Valkenburg. Groep 1/2/3 gaan op 18 juni naar Kinderstad Heerlen. Groep 8
gaat niet mee op schoolreis. In hun afscheidsweek gaan zij naar de Efteling
en het geld voor de schoolreis wordt aan de entree van de Efteling
besteed.

Het vervoer naar de Valkenier en naar Kinderstad gebeurt met
personenauto’s. Als u een auto heeft met inzittenden-verzekering, dan mag
u kinderen van school vervoeren. Maandag krijgen alle kinderen
intekenbrief mee naar huis. Als u in de gelegenheid bent om de kinderen te
halen en te brengen, dan willen wij u vragen deze brief in te vullen en in te
leveren bij de groepsleerkracht. Ouders die rijden, mogen ook de hele dag
in de Valkenier of Kinderstad blijven. Indien er te veel aanmeldingen zijn,
zal er geloot worden.
Studiedag
Op woensdag 13 juni zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag
van het team.
Administratie
Vanaf 8 mei is iedere dinsdagochtend Marije Koelewijn op school
aanwezig. Zij is in dienst van het bestuur. Haar taak is om de nieuwe
privacywet voor onze school goed te regelen. Daarnaast zal zij voor onze
school alle andere voorkomende administratieve taken uitvoeren.
Privacy
Vanaf 25 mei is de nieuwe privacywet van kracht. Het afgelopen jaar
hebben wij al een aantal verplichtingen doorgevoerd. Binnenkort ontvangt
u van ons ook een brief, met daarin kort samengevat wat de wet voor u en
voor ons betekent.

Met vriendelijke groet,
Team Emile Weslyschool

