Week 34 19 augustus 2019

De jarigen van de komende week
Daan 10
Lena 10
Karlijn 11
Lotte 7
Fiene 7
Allisia 10
Marie Louise 7
Brooklyn en Lizz 4
Benjamin 10
Noor 4
Lucie 5

19-08

Start nieuwe schooljaar!
Opening jaar:
08.30 – 08.45 uur

19-08

Hoofdluiscontrole

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Opening van het jaar
Vanmorgen zijn we allemaal begonnen aan een nieuw schooljaar.
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en gaan we er
samen weer een mooi jaar van maken!
De eerste weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten. In
elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar
kennis maken. Dit doen we onder andere door spelletjes en veel
samenwerkingsopdrachten. We stellen samen de groepsregels op en
maken hier een poster van voor in de klas. We staan ook stil bij wat
de kinderen dit jaar gaan leren.
Natuurlijk mogen de kinderen ook nadenken over eigen leerwensen
en doelen voor dit schooljaar. Hier komen we dan samen met de
ouders in de startgesprekken op terug.

Klasbord
We gaan dit jaar ook weer werken met Klasbord. Het is erg belangrijk dat u hier regelmatig op kijkt
omdat er belangrijke, maar vooral ook leuke informatie op staat over de groep van uw kind.
Informatie en foto’s van activiteiten over de groep worden via deze app gecommuniceerd.
U ontvangt zo spoedig mogelijk de inlogcode om gebruik te kunnen maken van Klasbord.

AVG
In verband met de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) hebben we toestemming van
ouders nodig voor het plaatsen van foto’s.
We plaatsen alleen op Klasbord foto’s en daarvoor hebben we uw toestemming nodig.
Vorig schooljaar hebt u hier een formulier voor ingevuld. Als hier niets in verandert hoeft u niets te doen.
Als u het dit jaar anders wilt, of als gegevens niet meer kloppen, moet u een nieuw formulier invullen.
U kunt dit dan volgende week bij de startgesprekken aangeven.
Ook de ouders die voor het eerst een kind op onze school hebben, kunnen het formulier dan invullen.

Jaarkalender
Vorige week hebt u de jaarkalender met de planning voor het hele schooljaar ontvangen.
Er staat belangrijke informatie in om even goed door te lezen.
Hang de kalender op een goed zichtbare plaats in uw huis zodat u altijd weet wat er te doen is op school.

Eten met de kinderen
Ook dit schooljaar vinden wij het erg fijn als er ouders of opa’s of oma’s zijn die met de kinderen tussen de
middag hun boterham willen eten. De leerkracht kan dan even pauze houden.
Op een inschrijflijst die bij iedere klas hangt kunt u uw naam invullen.

