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Woensdag 9 oktober 2019                    

 

In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe datum van de opening schoolplein, de schoolfotograaf, 

de tweedaagse en de kinderboekenweek.   

 

Schoolplein: NIEUWE datum! SAVE THE DATE! 

Vlak na het plannen van de opening van het schoolplein is er een landelijke onderwijsstaking 

aangekondigd. Op dit moment wordt er binnen de school gekeken hoe wij met deze staking zullen 

omgaan, maar de opening zal zeker niet op deze dag plaatsvinden. Het nieuwe moment van de 

opening wordt: 

 

Vrijdag 8 november van 12.00 tot 13.00 uur!!!! 

 

Op dinsdag 29 oktober zullen wij vanaf 14.00 uur de gemeente ondersteunen bij het beplanten van 

het nieuwe schoolplein. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen.  

 

Het tijdstip op vrijdag 8 november is gekozen met in het achterhoofd de verschillende roosters van 

de scholen en een dag waarop we hopen dat zoveel mogelijk ouders aanwezig kunnen zijn.  

Wij zullen deze dag een continurooster hebben. De kinderen eten op school en zijn om 14.30 

uur uit.   

 

Toestemmingsverklaring Basisonline 

Op dit moment hebben wij al een aantal toestemmingsformulieren over de privacy binnen. Ook 

voor de andere kinderen willen we graag weten welk materiaal wel gebruikt mag worden en welke 

niet. U kunt het formulier invullen in het ouderportaal via de instelling (gereedschapssleutel) en 

mijn privacy.  

 

Schoolfotograaf 

Dit jaar zullen we starten met een nieuwe schoolfotograaf. De ervaring leert dat een dag met de 

fotograaf altijd hectisch verloopt. Om hier meer rust in te krijgen zullen de groepsfoto’s op een 

andere dag gemaakt worden. Op donderdag 31 oktober zullen in de ochtend de groepsfoto’s 

gemaakt worden, en op donderdag 7 november de individuele foto’s en broertjes/zusjes.  

Na schooltijd zullen de foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt worden. Hiervoor komen weer 

intekenlijsten, informatie volgt nog.  

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in de foto’s die u kunt verwachten dan kunt u dit bekijken op de 

volgende website: http://www.yourschoolprofiler.nl/  

 

Tweedaagse 

De komende twee dagen is de school gesloten vanwege een studie tweedaagse van het team. 

Tijdens de tweedaagse zal het team een volgende stap gaan zetten in het Leren Zichtbaar Maken, 

een teamtraining volgen voor de nieuwe methode wereldoriëntatie Blink en uitzoeken hoe de school 

verder gaat met het duurzaamheidsprofiel. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.  

 

Kinderboekenweek 

Vandaag hebben we als school de kinderboekenweek afgesloten. Hierbij hebben we met elkaar 

symbolisch het kinderzwerfboekstation gevuld. Er wordt nog hard gewerkt aan de definitieve versie. 

Deze zal zo snel mogelijk geplaatst gaan worden op het schoolplein.  
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Belangrijke data:  

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 30 oktober. 

Donderdag  10 oktober    studie tweedaagse team  

Vrijdag  11 oktober     studie tweedaagse team  

Maandag  21 oktober     start herfstvakantie  

Maandag  28 oktober   weer naar school 

Dinsdag  29 oktober   beplanten schoolplein 

Donderdag  31 oktober   schoolfotograaf (groepsfoto’s) 

Donderdag  07 november  schoolfotograaf (individuele foto’s en broertjes/zusjes) 

Vrijdag  08 november  officiële opening schoolplein 
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