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* Alle leerlingen ontvangen deze
week van school een etui voor
hun spulletjes. Het is dus niet
gewenst dat er spullen van thuis
worden meegenomen naar
school.
* We verwachten deze week ook
alle luizencapes schoon en
eventueel gerepareerd met naam terug.
* Graag zien we ook deze week alle rapporten
weer terug.
* Op woensdag is onze school koek en snoepvrij.
Dus alleen fruit in de pauzes.
* Op school willen we graag een beetje aan het
milieu denken. We hebben daarom ook een
kledingcontainer op school en een legebatterijenbak in de hal. We willen ook minder
afval. We zien vooral veel drinkpakjes. Dus
vragen we u voortaan uw kind een herbruikbare
beker/flesje mee te geven voor het drinken in de
pauze. Graag voorzien van naam!
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Toestemming verlenen

1e schooldag

Ook onze school heeft te maken met de
privacywet. Hiervoor hebben we een apart
formulier toegevoegd aan de Nieuwsbrief. Leest u
dit eens aandachtig door.
Als gevolg van deze wet mogen we GEEN
klassenlijsten meer uitdelen. Wil uw kind
afspreken dan moeten er onderling adressen en
telefoonnummers worden uitgewisseld.

Hoofdluiscontrole

Mad Science

Start week van de omgangsvormen

Welkom terug op school!
Dit is de eerste Nieuwsbrief van het jaar en wordt,
om niemand te missen, op papier meegegeven.
Alle toekomstige zullen per e-mail worden
verstuurd.
Zorg dus dat wij uw juiste e-mailadres hebben!

Allergie?
Heeft uw kind een allergie waarmee we op school
rekening moeten houden? Mag uw kind geen
paracetamol gebruiken? Geef dit dan zo spoedig
mogelijk door aan juf Marloes op
administratie@theresia-kaatsheuvel.nl.

Ouderportaal

Nieuwbouw

Dit jaar gaan we starten met het toegankelijk
maken van het ouderportaal in ons
administratiesysteem. De bedoeling is dan, dat u
inzage heeft in de adresgegevens en absenties
van uw kind en zo ook makkelijker een wijziging
kunt doorgeven.
Zodra alles gereed is, zullen we dit aan u kenbaar
maken. U krijgt dan een inlognaam en
wachtwoord. Om deze reden geven we ook
geen oranje noodlijst meer mee. Alle juiste
gegevens in geval van nood staan immers in ons
computersysteem. Wel is het fijn om nu in het
begin van het schooljaar aan de leerkracht door te
geven of uw kind allergieën heeft, medicijnen
gebruikt.

Voor de Theresia en de KlimOp staat de
nieuwbouw van de school nog in de beginfase. Er
moet immers nog zoveel worden geregeld en
plannen worden gemaakt. En hoe komt de nieuwe
school eruit te zien?
Het enige dat we momenteel kunnen melden is
dat we verwachten dat de school in de zomer van
2021 klaar zal zijn. Mochten we weer nieuws
hebben dan hoort u dit spoedig.
Om alvast in de stemming te komen en het niet
steeds over ‘de nieuwe school’ te hebben, hebben
we een naamwedstrijd uitgeschreven. De brief
hierover vindt u ook bij deze nieuwsbrief.

Week van de omgangsvormen
Van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus vindt
de jaarlijkse ‘Week Van De Omgangsvormen’
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.

