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Eerste schooldag
Komende maandag starten we het schooljaar. We willen jullie vriendelijk vragen buiten op de speelplaats te verzamelen. We
openen het nieuwe schooljaar gezamenlijk op de speelplaats.
De kinderen mogen spelletjes meenemen deze dag, want in de middag spelen we in de groepen gezelschapsspelletjes.

Circus
Komende donderdag 22 augustus is er op school een circusdag, samen met Firtel en Human Kind bereiden de kinderen
circusacts voor. Een aantal van die acts zullen ze presenteren om 15.15u en zal duren tot 15.45u. zie ook de flyer.

Informatiemarkt
Donderavond 22 augustus organiseren we een informatiemarkt.
Er zal informatie gegeven worden over het voortgezet onderwijs, het aanvankelijk lezen en vraag het de kinderen.
De informatie over het voortgezet onderwijs gaat over het traject richting voorgezet onderwijs.
Het aanvankelijk lezen gaat over het leesproces van de derde jaars.
Vraag het de kinderen gaat over het zelfstandig werken wat we op school sinds vorig jaar doen.
We starten de avond om 20.00u met koffie of thee en eindigen rond 21.00u.
Om te weten waar we op kunnen rekenen vragen we jullie je aan te melden voor deze avond. Dat kan door te reageren op dit
bericht. Graag dan aangeven voor welke informatie je kiest en met hoeveel personen je komt.

Chromebooks
De kinderen uit de middenbouw, dat zijn de 4 de en 5de jaars en alle kinderen uit de bovenbouw krijgen aanstaande maandag een
chromebook. Op dat chromebook wordt veel gewerkt. De kinderen krijgen een eigen chromebook en deze blijven eigendom van
school. We willen jullie ook met klem vragen met jullie kinderen te bespreken dat ze er zuinig op zijn. We zien dit als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij bespreken op school wat we van de kinderen verwachten hoe ermee om te gaan. Bij
moedwillig verkeerd gebruik en het stuk gaan van het chromebook zullen we een beroep doen op jullie
aansprakelijkheidsverzekering.
De kinderen kunnen hier op school inloggen op hun eigen account. Dat kan ook vanuit huis, het werken aan een werkstuk of
spreekbeurt is vanuit huis toegestaan. Het werken op snappet niet. Dat is een programma waarop ze alleen op school mogen
werken.

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar.
De info verschijnt twee-wekelijks op donderdag of vrijdag. Met vragen n.a.v. de info kan men altijd
terecht bij de leiding of bij de schrijver van het betreffende stukje.
De info staat ook op onze website: www.ojbsdeduizendpoot.nl

