Week 01 15 augustus 2018

De jarigen van de komende week
Emilijan 5
Simon 12
Elif 9
Bart 7
Meester Ed

20-08: Eerste schooldag
Opening schooljaar:
8.30 – 8.45 uur

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

Nieuw schooljaar
Nadat we allemaal genoten hebben van een heerlijke zomerse vakantie
zijn we klaar om het nieuwe schooljaar in te stappen!
We starten aanstaande maandag 20 augustus en we hebben er weer zin in!
U bent van 8.30 uur tot 8.45 uur welkom bij de feestelijke opening
van het nieuwe jaar!
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 te doen. We stellen samen de groepsafspraken
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 zijn vorig jaar gestart met Klasbord en de ervaringen zijn erg positief. We gaan dit jaar door met
het gebruik van Klasbord en het gebruik is nu ‘vrijwillig verplicht’. Informatie en foto’s van
activiteiten over de groep wordt voornamelijk via deze app gecommuniceerd.
U ontvangt zo spoedig mogelijk de inlogcode om gebruik te kunnen maken van Klasbord.

Toestemming
In verband met de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) hebben we toestemming van
ouders nodig voor het plaatsen van foto’s. We hebben besloten om alleen nog maar gebruik te maken van
Klasbord als medium om foto’s op te plaatsen. We hebben dus ook geen Facebookpagina meer.
We hebben voor het plaatsen van foto’s op Klasbord wel uw toestemming nodig.
We vragen op het formulier in de bijlage de handtekening van beide ouders.
Wilt u het formulier aanstaande maandag afgeven aan de leerkracht van uw kind?

Jaarkalender
Als bijlage ontvangt u ook de jaarkalender met de planning voor het hele schooljaar. Ook staat er
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.

Bijlagen


 Jaarkalender
Formulier toestemming beeldmateriaal

Wij wensen alle kinderen en ouders
een heel fijn schooljaar toe!!!

