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20.00 uur OV vergadering

Oud papier
Deze week LOVS

LOVS
Zoals vorig schooljaar is gemeld, zullen de toetsen van het leerlingvolgsysteem die eigenlijk aan het eind van het
vorige schooljaar afgenomen hadden moeten worden, aan het begin van dit schooljaar afgenomen worden.
Die toetsen starten dus deze week.
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden.
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker
voor meerdere scholen.
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig –
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te
nemen met de leerkracht van uw kind(eren).
Werkgroepenlijst - hulpvraag
In de bijlage treft u de lijst weer aan waarop u kan aangeven waarbij u wel kan en wil helpen.
Op de achterkant zijn de oud papier data weer apart weergegeven (hopelijk nu allemaal juist
Zou u beide kanten ingevuld weer mee willen geven naar school?
De oudste kinderen van ieder gezin zullen morgen de papieren versie meekrijgen.
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