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Maandag

15 okt.

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16 okt.
17 okt.
18 okt.
19 okt.

19.00 uur Zakelijke ouderavond met informatierondes
Kleuters gymmen met de ouderen in ‘t Welgelegen

Herfstvakantie
Maandag
29 okt.
Luizencontrole
Dinsdag
30 okt.
Woensdag
31 okt.
12.30 uur Sintwerkgroep
Donderdag
1 nov.
Vrijdag
2 nov.
Informatieve en zakelijke ouderavond
Aanstaande maandag is er de jaarlijkse informatieve en zakelijke ouderavond.
Tijdens de informatieve ronde krijgt u in de groep van uw kind informatie over het reilen en zeilen in de
groep.
Tijdens de zakelijke ouderavond hoort u van de oudervereniging en directie hoe het afgelopen schooljaar
verlopen is en wat de plannen voor het komende schooljaar zijn.
Om ouders met meerdere kinderen de gelegenheid te geven in meerdere groepen aanwezig te zijn, is er na
de zakelijke ouderavond nog een informatieve ronde.
De avond ziet er dan als volgt uit:
19.00 uur informatieve ronde 1
19.30 uur koffie / thee
19.45 uur zakelijke ouderavond (de stukken zijn bijgevoegd)
20.30 uur informatieve ronde 2
21.00 uur sluiting van de avond.
Voorlichtingsavond groep 8
Op maandag 26 november vindt de voorlichtingsavond van De Nieuwe Veste, voor de kinderen van groep 8
plaats op OBS Den Velde.
De avond zal om 19.00 uur beginnen en is rond 20.30 uur afgelopen.
Autisme, bijeenkomst Colette de Bruin - - Geef me de vijf
Binnenkort geeft Colette de Bruin twee lezingen rondom het thema “Autisme, wat gaat er nu door je heen”.
De toegang bij deze bijeenkomsten is vrij, maar vol = vol.
OP 21 november is er een avond in Theater Prismare in Enschede en op 27 november in Theater De
Carrousel in Ommen. De avonden starten om 19.30 (de zaal is open vanaf 19.00 uur).
Kleding inzamelen
Op donderdag 8 november kan er weer kleding ingezameld worden. Begint u alvast met verzamelen?
De mensen bij het Leger des Heils zijn heel erg blij met kleding waar een ander nog weer plezier van kan
hebben. (Sokken bij elkaar en schoenen graag aan elkaar per paar)
Veel mensen zijn blij met de mogelijkheid om iets anders aan te schaffen in een secondhandstore en daar
willen we als school graag een steentje aan bijdragen.

Continurooster - herhaling
Voor de zomervakantie heeft iedereen een enquête ingevuld en ingeleverd over het overgaan naar een
vorm van continurooster waarbij de kinderen van 8.30 – 14.45 uur naar school gaan. M.u.v. de
woensdagmiddag, dan is iedereen vrij; de donderdagmiddag, dan zijn de vierjarigen vrij; de vrijdagmiddag,
dan zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 vrij.
Uit de enquête kwam naar voren dat een ruime meerderheid van de ouders (92%) graag over zou willen
naar dit rooster.
Op dit moment zijn we druk aan het uitzoeken hoe we alles goed kunnen regelen en financieren. Ook u als
ouder moet de kans krijgen het evt. het één en ander te regelen en op elkaar af te stemmen. Binnen de MR
is het voorstel gedaan om te streven naar het starten van het nieuwe rooster in januari 2019.
Nieuwe website en schoolapp
De nieuwe website is online!
Dit ging super snel. Vrijdagmiddag was ‘ineens’ de website en de app offline. Dit was onverwacht snel.
De app is even offline geweest en is nu wel weer online, maar nog niet zoals het de bedoeling is.
Vrijdag de 19e zal deze helemaal vervangen worden. U moet dan de oude app verwijderen en op de nieuwe
inloggen uw eigen emailadres.
Die vrijdag krijgen de kinderen een stappenplan voor de nieuwe app mee naar huis.
Jumbo sparen = Jumbo Hardenberg - herhaling
U kunt bij Jumbo Hardenberg sparen voor onze school.
Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Van de punten die we
ophalen kunnen wij extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de schoolpunten direct aan
onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met ‘de Jumbo
Sparen voor je School app’. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met die app kunnen de schoolpunten
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school.
Sintwerkgroep 31 oktober
De sintwerkgroep bestaat dit schooljaar uit:
Yvonne (Lianne, Tessa), Nienke Schepers (Mike, Stijn), Tamara vanHiele (Jayden, Tyler), Malou Meilink
(Thijs, Femke), Herma Oldenbeuving (Brent), Marjon Slot (Bas, Daan), Karin, Jenny
We zien u graag tijdens de bijeenkomst.
Beeldcaochingscursus, bericht van Annita Post
Dit schooljaar ben ik begonnen met een beeldcaochingscursus. In het kader van de studie worden opnamen
in de groepen gemaakt. De ICT-ers binnen de stichting hebben een training gevolgd over de nieuwe wet op
de privacy en zijn van mening dat beeldmateriaal dat wordt gebruikt als studiemateriaal, dus alleen voor
intern gebruik is en daarna vernietigd gaat worden, zonder meer gebruikt kan gaan worden.
Wanneer er echter beeldmateriaal op de bijeenkomst gebruikt zal gaan worden waarbij één of meerdere
kinderen duidelijk in beeld zijn, zal u daar als ouder van op de hoogte gesteld gaan worden.
Mocht u bezwaar hebben tegen het vertonen van het materiaal, zal dat uiteraard gerespecteerd worden.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

