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Kalender
Do.

13-09 Groep 3 t/m 8 Kennismakingsgesprekken

Ma.

17-09 OR vergadering 20.00 uur

Wo.

19-09 Sportdag Sportpark Herungerberg

Do.

20-09 Groep 1-2C Kinderboerderij

Do.

20-09 Studiemiddag kinderen vrij vanaf 12.00 uur

Vr.

21-09 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Wo.

26-09 Groep 7 Jaomerdal

Wo.

26-09 Groep 8 Start verkoop Kinderpostzegels 12.00 uur

Wo.

26-09 Nieuwsbrief nr. 3

Zo gaan wij met elkaar om
Erbij horen; mee mogen doen. Dit geeft iedereen, jong en oud, een goed gevoel!
De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK SPEEL SAMEN EN SLUIT NIEMAND BUITEN
Veilig naar school
Het verkeersbeleid van de school is er op gericht om kinderen veilig met de fiets of lopend naar
school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen
en de omgeving. Een verzoek dus aan alle ouders om de straat voor onze school overzichtelijk en
veilig te houden. Het komt vaker voor dat er auto’s (tijdelijk) geparkeerd worden aan de rechterzijde
van de straat en/of half op de stoep staan voor ons schoolplein om hun kind(eren) in- en uit te laten
stappen. De taxibusjes voor de Taalbrug en de naschoolse opvang kunnen er dan niet goed meer
door. Dit is een onveilige en onwenselijke situatie. Wij rekenen op jullie medewerking.
Studiemiddag 20-09-2018
Op donderdagmiddag 20 september hebben de leerkrachten een studiemiddag. Alle kinderen zijn
donderdag vanaf 12.00 uur vrij en blijven dus ook niet over tussen de middag.

Sportdag woensdag 19 september
Volgende week woensdag, 19 september, is onze
jaarlijkse sportdag. Dit jaar zal de sportdag gehouden
worden op Sportpark Herungerberg (bij de Venlose
Hockey Club). We verwachten alle kinderen om 8.30
uur op de nieuwe locatie! De kinderen zijn ingedeeld in teams en gaan bij binnenkomst bij hun team
zitten. Deze zijn aangegeven met dierennamen en
teamnummers. Na een gezamenlijke opening starten de kinderen in hun team aan de sportdag die tot
12.15 uur duurt. Zelf mogen de kinderen een flesje water en/of een kleine fruitsnack meenemen, niets
anders. Tijdens de pauze zullen zij van school ook iets te drinken krijgen met wat lekkers.
Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen en kunnen de kinderen opgehaald worden bij
Sportpark Herungerberg, dus niet op school.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 komen op woensdag 19 september NIET op school. Gaat uw
kind op woensdag naar de BSO dan verzoeken wij u het vervoer zelf rechtstreeks met de BSO te regelen.
Wij willen alle ouders hartelijk danken die zich aan hebben gemeld om te komen helpen tijdens de
sportdag. Door de vele aanmeldingen kunnen we helaas niet iedereen een taak geven. Deze week
ontvangt u via ouderportaal een bericht met daarin de informatie voor alle hulpouders of een bericht
waarin we u bedanken en hopen elders gebruik te mogen maken van uw tijd.

Ouderportaal, vragen rondom privacy / AVG
De afgelopen weken hebben jullie allemaal een account aangemaakt in ouderportaal voor je kind(eren). Bij de instellingen staan onder het kopje ‘privacy’ verschillende vragen m.b.t. de privacy gegevens waar wij als school rekening mee houden.
Vele van jullie hebben deze al ingevuld. Om hier ook een totaalbeeld van te krijgen willen we vragen,
aan diegene die dit nog niet hebben ingevuld, deze vragen alsnog in te vullen. Alvast bedankt!

