Nieuwsbrief januari 2019.
Meedenkmiddag
In de schoolkalender staat voor 20 februari een meedenkmiddag voor ouders gepland.
Deze dag wordt verschoven naar 5 juni. Op 5 juni is het voorlopige Schoolplan klaar. Wij
willen u dan vertellen welke plannen wij hebben voor de komende jaren. Uw mening over
onze plannen vinden wij belangrijk. Misschien heeft u nog tips om onze plannen te
verbeteren. Op dit moment is het Schoolplan nog in ontwikkeling en kunnen we nog niets
met u delen. Hopelijk kunt u 5 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig zijn. In mei zult u
nog een uitnodiging voor deze middag ontvangen.
Hoofdluis
Er heerst weer hoofdluis. Wilt u de haren van uw kind regelmatig controleren? Mocht uw
kind hoofdluis hebben, dan kunt u de haren behandelen met luizenshampoo. Daarnaast
moet u twee weken lang, dagelijks, de haren van uw kind kammen met een luizenkam.
Laat het ons even weten als uw kind hoofdluis heeft!
Activiteitenbijdrage
Mocht u de activiteitenbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan krijgt u maandag van
ons een herinnering.
Toestemming
Er ontbreken nog toestemmingsverklaringen voor onze schoolschrijfster en
onderwijsbegeleider. Mocht u deze nog niet hebben ingevuld, dan ontvangen wij deze
graag zo snel mogelijk retour.
Administratie
De administratief medewerkster heeft de schooladministratie is gecontroleerd. Bij een
aantal leerlingen ontbreken er handtekeningen van ouders of ontbreken er documenten
rondom het opleidingsniveau van u als ouder. In de komende week zullen we u benaderen
om dit samen met ons in orde te maken. Hoort u niets, dan is alles in orde.
Vloerbedekking
Helaas is het in de kerstvakantie niet gelukt om de hal en de aangrenzende ruimtes van
nieuwe vloerbekleding te voorzien. In de carnavalsvakantie zal de trap naar groep 4/5, de
keuken en het trappetje in de hal nog voorzien worden van nieuwe vloerbekleding.
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