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

Schoolapp
We zijn erg blij met de aanmeldingen die binnen komen op de schoolapp. Het is
nog niet iedereen gelukt en daarom nog een keer de informatie in de bijlage.
Heeft u problemen dan kunt u deze melden op school. We proberen het dan zo
snel mogelijk op te lossen. Helaas is het niet helemaal gelukt om deze voor
iedereen op te lossen. We gaan ervanuit dat het komende week zeker lukt.
Schoolgesprek
U (ouders van leerlingen in groep 1 t/m 7) krijgt via de mail een link om u aan te
melden voor het schoolgesprek. Dit is in plaats van de papieren uitnodiging die u
voorgaande jaren kreeg om aan te geven wanneer u op gesprek wilde komen.
Daarna kreeg u van ons een definitieve afspraak. U kunt nu, via de link in
schoolgesprek, zelf intekenen op aangegeven tijden. U kiest dan een moment dat
voor u het beste past. Deze mail wordt de komende week naar u toegezonden.
Groep 8 heeft u al op een andere manier uitgenodigd voor een gesprek, dus
maak daar gebruik van.
Bereikbaarheid leerkrachten
Er zijn nu meerdere manieren om met een leerkracht in contact te komen. Dit
kan via de app, via de mail en natuurlijk ook nog steeds telefonisch.
De leerkrachten zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.15u en 8.35u,
tenzij ze buiten surveilleren. Na schooltijd zijn ze bereikbaar tussen 15.15u en
16.30u tenzij er een vergadering of een overlegmoment is. Onder schooltijd is de
leerkracht in de klas en kan hij/zij niet aan de telefoon komen. Wel kunnen dan
Ib-ers en directieleden u te woord staan.
Als u een mail stuurt zal deze niet worden beantwoord onder schooltijd omdat de
leerkracht dan voor de groep staat.
Waterscouting
Wil je varen in een open boot om plastic/afval te vangen en er meer over te
horen te krijgen?
Nou dat kan!
Op zaterdag 2 oktober kun je meevaren in een
van de boten van de Waterscouting
“Zuiderkruis”. Je gaat dan in groepjes met de
boot op zoek naar plastic/afval. Je krijgt een
zwemvest aan, een grijper en een zak om het
afval in te doen.
Na deze spannende vaart krijg je op het grote
moederschip van de Waterscouting een
workshop over het afval in de rivieren en
oceanen. Een gastdocent van de Plastic Soup
Foundation laat je zien wat het afval/plastic doet met de natuur en hoe we dit
kunnen veranderen/voorkomen.

Lijkt je dit wat? Meld je aan! Stuur een mail met vermelding van je leeftijd naar:
emhvandenbrink@gmail.com.
Locatie: Waterscouting “Zuiderkruis”
Wilhelminalaan 120 – Oosterhout
Groepen: 1e groep: kinderen in de leeftijd van 9/10 jaar
10.00 tot 10.50 uur varen / 11.00 tot 11.50 uur workshop
2e groep: kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar
11.00 – 11.50 uur varen/ 12.00 tot 12.50 uur workshop.
DOE JE MEE?
Dit evenement is onderdeel van de Duurzaam Oosterhout Week die gehouden
wordt van zaterdag 2 t/m 10 oktober. Voor het gehele programma zie website:
www.duurzaamoosterhout.nl

