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Deze week starten de leerlingvolgsysteem toetsen

Groep 7/8 gaat op schoolkamp, info volgt snel
Groep 7/8 op schoolkamp
Groep 7/8 op schoolkamp

Oud papier
De afgelopen maanden zijn er vele kilo’s papier opgehaald. In juni zijn we gestart met de tweede rondgang en
sindsdien is er 13.406 kg (!!!!) gehaald.
Iedereen die zich hiervoor inzet: SUPER BEDANKT!
Met het geld dat hierdoor extra bij de OV terecht komt, kan de ouderbijdrage laag blijven en kunnen er toch
veel leuke dingen in school worden gedaan en aangeschaft.
Op de ouderhulplijst (die we van iedereen retour willen) kan u op de achterkant aangeven welke data u het
best passen om te helpen. Hiervan wordt een overzicht gemaakt waarbij het streven is om iedereen één keer
per jaar in te zetten.
Mocht u de lijst nog niet hebben ingeleverd, denkt u er dan aan om hem ingevuld retour te doen naar school?
Alvast hartelijk dank.
Schoolkamp gr. 7/8, juf Daniëlle gaat ook mee
Juf Daniëlle gaat met groep 7/8 mee op schoolkamp, dat betekent dat ze in groep 3/4 vervangen zal gaan
worden. Gelukkig kan juf Marjolein woensdag 16 september zelf in de groep werken.
Op donderdag en vrijdag zal meester Ruud komen.
Enne... alvast een tip van de sluier.. Groep 7/8 gaat naar de blokhut in Ommen.
De verder informatie krijgen jullie volgende week mee.
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) of met rzwols@sg-owsa.nl, Roelienke kan u ook verder helpen.

