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Nieuw
Afgelopen week is Mèlano van Eiter gestart, wij wensen hem een leerzame en
gezellige tijd op onze school toe.

Jarig
Aankomende week willen we Romi Dijke, Ceren Bicer en Elise Lulofs van harte
feliciteren en een leuke dag toewensen.

Eerste leerreis van schooljaar 2019-2020

“Zoveel te doen!”
Groep 5 heeft de aftrap voor de leerreisjes schooljaar 20192020 gegeven. Vrijdag 6 september zijn zij naar de jaarlijkse
Wereldhavendagen in Rotterdam geweest. Eentje met een
bijzonder tintje, want een groot aantal militairen dat op die dag
op de kade staat, zat zaterdag in het vliegtuig richting de
Bahama’s om daar noodhulp te leveren aan het door orkaan Dorian
getroffen gebied.
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Aanstaande dinsdagavond 17 september “Informatieavond”
De informatie, die u op de informatieavond wordt vertrekt, is
belangrijk om er samen een goed leerjaar van te maken. Bent u
zelf niet in de gelegenheid, dan kan ook een oudere broer/zus,
oma/opa aansluiten.
Rooster ouder informatieavond:
18:30 - 19:15 uur groepen 1 t/m 4 (eigen klaslokaal)
19:15 - 19:45 uur Informatie "ouderkracht" - evenementen (aula)
19:45 - 20:30 uur groepen 5 t/m 8 (eigen klaslokaal)
20:30 - 21:00 uur Informatie "ouderkracht" - evenementen (aula)
Bent u verhindert, dan verwacht ik een afmelding bij de
groepsleerkracht van uw kind(eren).
We hopen u graag te verwelkomen.

Beeldverslag algemene ledenvergadering "ouderKRACHT"
Voor de zomervakantie heeft er een ledenvergadering plaats
gevonden. Helaas kon niet iedereen hierbij aanwezig zijn. Om u
toch mee te nemen in de ontwikkeling "ouderKRACHT" is er een
beeldverslag gemaakt. Dit verslag is via social schools aan u
toegezonden.

Ontwikkelingen in dit schooljaar
Wis Collect:
Dit schooljaar zal de betaling voor contributie van uw kind(eren)
gaan veranderen. De school en de vereniging gaan hierin
samenwerken door met wis-collect te gaan werken. In het kader
van de AVG wet is het belangrijk dat de school uw
persoonsgegevens beschermt. Door met Wis-collect te werken
voldoet de school aan de AVG wet.
Social Schools:
Even wennen, maar dan is het een stuk gemakkelijker. De school is
de informatieverstrekking naar u als ouder/verzorger aan het
stroomlijnen. Zo min mogelijk papieren brieven mee naar huis en
zo een duidelijke structuur in school en groep specifieke
berichten. De school gebruikt hier social schools voor. Heeft u de
inlogcode niet of bent u deze kwijt. Neem dan even contact op met
de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

BSO
Het nieuwe schooljaar is van start en zo ook de eerste 2 weken
van BSO de Vuurvogel. Bent u toch nieuwsgierig geworden hoe ons
lokaal eruit ziet en wat wij allemaal doen op de BSO, loop even
binnen en vraag ons voor meer informatie of maak een afspraak
voor een rondleiding dan laten wij u alles zien.
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Oudervereniging
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Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Waar woon ik?

Groep 1/2b

Waar woon ik?

Groep 3

Waar woon ik?

Groep 4

Waar is het?

Groep 5

Alles apart 3

Groep 6

Do. 19-9

Topo – Europa deel 2

Alles apart 3

Groep 7

Alles apart 3

Groep 8

Amerika/Australië/Antarctica en
Oceanië

weekbrief

