Informatieavond/ inloopavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we
normaal gesproken een inloopavond/
informatieavond. Op deze avond kunt u samen
met uw kind kennis maken met de nieuwe
leerkracht(en) van uw kind en een kijkje nemen
in de groep. Uw kind kan u dan laten zien wat er
dit jaar zoal aan bod komt.
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Helaas kan i.v.m. met de geldende
coronamaatregelen deze avond dit keer niet
doorgaan. In plaats daarvan krijgt uw kind
vandaag een informatiefolder mee met daarin de
belangrijkste informatie over zijn/haar groep voor
dit schooljaar. Wanneer u naar aanleiding van
deze informatie nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met de leerkracht.

Trakteren op school
Wanneer uw zoon of dochter jarig is en graag wil
trakteren, dan vragen wij u om voorverpakte
traktaties ivm de coronamaatregelen.
Tevens willen we nogmaals benadrukken dat
speelgoed/non-food trakteren op onze school niet
is toegestaan. Deze traktaties geven wij uw kind
weer mee terug.

Gouden week
Start schooljaar

Start Gouden week

Van maandag 31 augustus t/m vrijdag 4
september vindt de Gouden week plaats. Hierbij
staat de manier waarop we met elkaar omgaan
centraal. We vinden het belangrijk dat alle
kinderen graag naar school komen en zich veilig
voelen. Over de invulling van deze week ontvangt
u deze week nog een mail.

Parro
Met ingang van dit schooljaar gebruiken we in
plaats van Klasbord als communicatiemiddel met
ouders Parro. Parro is een app waarmee de
leerkracht in een beveiligde omgeving op een
gebruiksvriendelijke wijze met u kan
communiceren over zaken die voor u, uw kind en
de groep van uw kind belangrijk zijn. U kunt Parro
installeren op uw telefoon door de app te

downloaden. Logt u liever in via de computer, dan
kan dat ook, u gaat dan naar Parrotalk. U
ontvangt deze week een uitnodiging via de mail
om u aan te melden bij Parro. U kunt dan direct
uw voorkeuren instellen wat betreft
privacygevoelige informatie. In Parro vindt u
onder het kopje 'kalender' alle belangrijke data,
inclusief vakanties en vrije dagen voor dit
schooljaar.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle
informatie die u nodig heeft om te kunnen
starten. Mocht u vragen hebben, neem dan even
contact met ons op.

Cultuurweek 2020
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief
aan over de verplaatste cultuurweek.
Deze wordt gehouden van 12 oktober tot en met
16 oktober, met daarin een dansdag en
voorstelling voor de kinderen van school.
Leest u deze brief goed door.
Wij zijn voor deze dansdag op 15 oktober
dringend op zoek naar iemand die de voorstelling
kan filmen zodat we deze weer met alle ouders
kunnen delen en u uw kind kunt zien dansen.

Werkzaamheden Brabant Water
In verband met het plaatsen van een nieuwe
watermeter (en aansluitingen) zijn er dinsdag 25
en woensdag 26 augustus graafwerkzaamheden
voor de hoofdingang van onze school. Dit kan
voor enige (verkeers)hinder zorgen. We vragen
uw begrip hiervoor.

Om vast te noteren:
9 sept.: Skateclinic gr. 6/7
16 sept.: Praktisch verkeersexamen voorm. gr. 7

