Nieuwsbrief 17 - 13-06-2017

Agenda
Datum
12 t/m 23-06
14-06-2017

Activiteit
Oudertevredenheidspeiling staat open

21-06-2017

OR-vergadering
Gr. 7 (uit 6/7), gr. 7 en 8
Noord Nederlands Orkest
MR-vergadering

22-06-2017

Schoolreis, gr. 6, 6/7 en 7: Dolfinarium

23-06-2017

Gr. 8 naar RSG Wolfsbos

24-06-2017

Oud papier

29+30-06-‘17

3 tm 7-7-‘17

Schoolfotograaf
Gr. 7 naar RSG Wolfsbos
Rapport mee
Contactweek

05-07-2017

OR-vergadering

10 tm 13-7-‘17

Avondvierdaagse Westerbork

13-07-2017

Schoolreis gr. 3, 3/4: Duinenzathe

13-07-2017

Schoolreis gr. 4/5, 5: Apenheul
Laatste schooldag, kinderen om 12.00
uur vrij!

15-06-2017

30-06-2016

21-07-2017

Schoolreizen
De datum en bestemming vindt u in de agenda en op de
jaarkalender op de site van de school, hieronder even de
schoolreizen die nog op het programma staan:
22-06-2017: Dolfinarium, groepen 6, 6/7 en 7
13-07-2017: Duinenzathe, groepen 3, en 3/4
13-07-2017: Apenheul, groepen 4/5 en 5

Oudertevredenheidspeiling
Gisteren heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan de oudertevredenheidspeiling. We hopen dat
u hieraan gevolg geeft zodat wij, mede dank zij uw input,
het beleid voor de komende jaren kunnen vaststellen.
Alleen indien er voldoende gereageerd wordt kunnen wij
de uitkomsten meenemen hierin.
De oudertevredenheidspeiling staat open tot 23-06-2017.
Wij danken u alvast heel vriendelijk!

Accountinfo ouderportaal
Er komen vrij veel verzoeken binnen tot wijziging van
gegevens, dit naar aanleiding van de naar u verstuurde
accountinfo voor het ouderportaal. Dit betreft voornamelijk
wijzigingen in telefoonnummers, vooral mobiel. U kunt er
van uitgaan dat deze wijzigingen worden doorgevoerd en
u kunt dit uiteraard controleren als u weer inlogt. Mochten
de wijzigingen onjuist of niet volledig zijn doorgevoerd,
dan ontvangen wij graag nogmaals een mailtje.

De kleuters zijn op schoolreis geweest naar de “Cowboys
en Indianen”, Coevorden en groep 8 is op schoolkamp
geweest naar Ameland.

Hoofdluis
Op het moment komen er vrij veel
meldingen over hoofdluis binnen.
Daarom vragen wij ook even uw
aandacht.
Indien u luizen/neten constateert is de
beste aanpak nog altijd om meteen de
behandeling te starten met een lotion tegen hoofdluis.
Het is heel belangrijk om deze behandeling na een week
nog een keer te herhalen!
Er zijn producten te verkrijgen van Prioderm met nog
maar een inwerktijd van een kwartier, dit was voorheen
een uur.
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Als er nog veel neten in het haar zitten kunnen deze het
beste verwijderd worden met de vingers (tussen uw
nagels).
De speciale luizenkammetjes glijden meer over het haar
dan dat ze de neten meenemen.
Een tip om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen is
lange haren vastbinden (vlechtje/staartje) en wat haarlak
over het haar te sprayen of gelwax in het haar aan te
brengen voordat uw kind naar school gaat.
Het is een goede zaak dat u, na constatering van
hoofdluis/neten,
de leerkracht van uw kind even
waarschuwt en tevens meldt dat u de behandeling al hebt
gestart.
Mogen er vragen zijn, schroom niet ze te mailen naar
school. Zij sturen de vragen wel door.
Janiene Hingstman | Coördinator van de hoofdluisgroep

Schooltijden komend schooljaar
We hebben nu twee schooljaren gewerkt met het
continurooster en een aanvangstijd van 8.25 uur.
Hierdoor hebben we de tijd ingehaald die de toenmalige
groepen 5 en 6 te kort kwamen.
Na de zomervakantie wordt de aanvangstijd dus gewijzigd
naar 08.30 uur. De eerste bel gaat dan om 08.25 uur. We
stoppen dagelijks om 14.00 uur.

Van de Ouderraad
Oud papier
Rooster oud papier halen
24 juni 2017
Michiel Brentjes
Erik Eefting
Martin Lubbinge
Henri Zeewuster
Alex Zwiers
Arjan Polman
Harm Zeewuster

Aanmelden oud papier halen 2017-2018
Als bijlage/link vindt u een aanmeld formulier voor het oud
papier halen in het komende schooljaar. Dankzij de
opbrengst van het oud papier kunnen wij de activiteiten
voor uw kinderen blijven organiseren zonder dat hiervoor
een hogere ouderbijdrage wordt gevraagd.
Indien u zich opgeeft voor minimaal 1 zaterdag zijn het
team, de andere ouders en vooral de kinderen u
dankbaar.
Graag uw reactie voor 21 juni inleveren!!

Ingekomen/bijlagen/link:
jonge-mantelzorgers-uitje-1-juli.pdf
Eikenprocessie/teken/zwemwater GGD
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