3. Nieuwsbrief 15 september 2021
Data van belang
21 september
21 september
6-8 oktober
11 oktober

:
:
:
:

Wisseldag voor groep 1-8 tot 12.35u
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
schoolkamp groep 8
studiedag; alle leerlingen zijn vrij

Informatieavond
De informatie avond kan nog geen doorgang vinden omdat we alleen met 1,5m
afstand bij elkaar mogen zijn. Dit gaat in onze lokalen niet lukken.
We gaan op dezelfde wijze als vorig jaar de informatie met u delen.
U krijgt komende maandag van de leerkracht de informatie mee. Deze informatie
is voor dit schooljaar van belang voor de groep waarin uw zoon/dochter zit.
Deze informatie kunt u op uw gemak doorlezen en heeft u vragen schrijf ze er
meteen bij. Deze kunt u dan bespreken tijdens het oudergesprek
(kennismaking).
Oudergesprekken
U krijgt een uitnodiging voor een individueel gesprek.
Deze gesprekken vinden, niet alleen maar plaats in de laatste week voor de
vakantie, maar al vanaf 4 oktober a.s.
Deze gesprekken worden dus uitgesmeerd over de 3 weken voor de
herfstvakantie.
U kunt dan inschrijven op de door de leerkracht aangegeven tijden. Hoe u dat
doet, krijgt u van ons nog te horen en ook via welk kanaal dat kan.
De 2 avonden blijven staan zoals op de kalender is aangegeven.
Wij hopen dat alle ouders zich voor deze gesprekken gaan inschrijven zodat er
een persoonlijke kennismaking tussen de leerkracht en de ouder kan
plaatsvinden.
Gesprekken groep 8
Bovenstaande geldt niet voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Deze
ouders worden deze week al uitgenodigd voor een gesprek in de weken voor het
schoolkamp. Jullie kunnen dan persoonlijk in gesprek met de leerkracht hierover.
In dit gesprek wordt ook ingegaan op het traject voor de leerlingen van groep 8
i.v.m. advisering VO (voortgezet onderwijs).
Algemene ledenvergadering van de oudervereniging
Deze gaat niet door maar u wordt wel in de loop van de weken geïnformeerd
over wat we gaan organiseren en hoe u daarbij kunt helpen. Dit alles nog onder
voorbehoud i.v.m. de richtlijnen voor covid-19.

