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3 oktober
5 oktober
9 oktober
11 oktober
12 oktober
17 oktober
18 oktober
22 t/m 28 okt
29 oktober

Start Kinderboekenweek
kinderpanel
Ontruimingsoefening Dreef
Kleine Houtweg
boekenmarkt
Schoolpanel 11.00 uur
NIO groep 8
Herfstvakantie
Studiedag hele school

Beste ouders/ verzorgers,
De informatieavonden van de groepen 1/2, 3, 6 en 8 zijn alweer geweest en wij hopen dat u nu op de
hoogte bent van alle activiteiten in deze klassen. We zijn blij dat de opkomst hoog was.
We hebben speciaal voor deze groepen gekozen omdat er in deze leerjaren iets belangrijks plaats
vindt. Bij de kleuters is dat het eerste contact met een basisschool, in groep 3 het werken met veel
nieuwe methoden en natuurlijk het leestraject. In groep 6 krijgen de kinderen hun eerste
uitstroomprofiel. Hierin staat voor welk type middelbaar onderwijs het kind op dat moment het
meest geschikt is. In groep 8 komen alle gegevens bij elkaar, zo ook het advies van de leerkracht, en
dan wordt er in het voorjaar een definitieve middelbare schoolkeuze gemaakt.
Op de website vindt u veel informatie over de school, bijvoorbeeld in de schoolgids en de vele
protocollen.
Schoolpanel
Het schoolpanel staat voor komende woensdag op de agenda. Omdat nog niet alle klassenouders
bekend zijn verplaats ik deze activiteit naar woensdag 17 oktober. Op deze datum hebben wij onze
eerste vergadering op de Kleine Houtweg van 11.00 uur tot 12.00 uur, we bespreken hoe de functie
van klassenouder eruit ziet. Daarnaast gebruik ik de klassenouders als klankbord omdat zij vaak veel
dingen horen die in een klas of op school spelen. Drie keer per jaar hebben we een vergadering, u
vindt de data in het jaaroverzicht.
AVG
De vragen over de toestemmingsverklaring die u moet geven voor het plaatsen van een foto van uw
kind op de website enz.. kan op twee manieren;
1. Via uw desktop: Kijk bij “mijn gegevens”
2. Via de vernieuwde App van Schoudercom op uw telefoon: onder “meer”> “privacy en overige
vragen”> “toestemmingsvragen”
Het niet invullen van de lijst betekent automatisch “geen toestemming”.

Namens de collega’s wens ik u een fijn weekend.
Met vriendelijke groeten,
Jan Vos van Marken.

