OUDERMEMO
NUMMER 2 - 28 AUGUSTUS 2020
AGENDA
Datum
Maandag 31 augustus
Dinsdag 8 september
Dinsdag 8 september
Dinsdag 15 september
Woensdag 15 september

Gebeurtenis
OAC vergadering
MR –vergadering
OAC vergadering
Opening Leerarrangement 1`
Studiedag
Alle leerlingen vrij

VANUIT DE DIRECTIE
We zijn weer begonnen
153 leerlingen, 7 groepen, 20 collega’s…….
Met de aanmeldingen voor de groepen 1-2 groeien
we naar 170 kinderen aan het einde van het schooljaar!
Na een periode van 6 weken zijn we afgelopen
maandag gestart, fijn om alle kinderen en hun ouders weer te ontmoeten.
We hebben er als team heel veel zin in en gaan ons
best doen om ervoor te zorgen dat de kinderen het
hier op school fijn hebben en zich optimaal ontwikkelen.
Dat we te maken hebben met een club ouders die ons ondersteunt bleek ook bij de opening
weer. Hoewel het best lastig was voor sommige kinderen om, rekening houdend met de corona maatregelen te starten, heeft u zich prima aan de richtlijnen gehouden. Dank daarvoor!
Mocht u nog vragen of suggesties hebben over deze regels, laat het me weten.
We verwelkomen Rawie bij ons op school, hij geeft op donderdag de gymlessen en ondersteunt op maandagochtend en dinsdag. Om de week op dinsdag is hij in de groep van Elaine. Veel plezier en succes Rawie.
Graag wil ik alle ouders, kinderen en collega’s een goed en vooral gezond schooljaar toewensen. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, loop dan gerust even binnen.
(Voorlopig nog wel nadat een registratieformulier is ingevuld).
Namens het team,

REGISTRATIE WANNEER U OP SCHOOL KOMT
Heeft u een afspraak op school? Betreed de school dan via de hoofdingang. Aan alle ouders/verzorgers en overige gasten die de school in komen wordt vriendelijk verzocht een contactformulier in te vullen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor mogelijk contactonderzoek van de GGD bij eventuele coronabesmettingen en na 14 dagen vernietigd. We
rekenen op uw medewerking
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KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In het kader van “SAMEN werken we aan de ontwikkeling van
uw kind” starten we weer met de kennismakingsgesprekken in
het begin van het schooljaar. Extra belangrijk is het dit jaar om
elkaar als ouder en leerkracht te ontmoeten nu de informatieavonden niet door gaan.
Op een ontspannen wijze leren we elkaar kennen en kunnen we
beiden de verwachtingen uitspreken betreffende het aankomend schooljaar in relatie tot de ontwikkeling van uw kind. U
kunt binnenkort via de app een afspraak met de leerkracht inplannen, we houden u op de hoogte.
Deze gesprekken zijn zonder de kinderen en vinden plaats op school. Er vindt alleen een gesprek plaats wanneer uw kind bij een andere leerkracht zit dan vorig schooljaar.
Omdat de huisbezoeken in groep 1 niet doorgaan houden de leerkrachten ook kennismakingsgesprekken op school met deze ouders.
De gesprekken voor groep 8 worden ingepland op dinsdag 15 september en staan in het teken van het voorlopig advies.
De informatieavond van 2 september gaat niet door. In plaats daarvan ontvangt u volgende
week vrijdag 4 september een informatief filmpje en een brief. Hiermee heeft u informatie
over het huidige schooljaar.

DE GOUDEN WEKEN
Ook dit schooljaar starten we met “De Gouden Weken”. Deze weken
hebben als doel om een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming omdat wij een veilig en positief groepsklimaat zeer
belangrijk vinden. In principe zijn natuurlijk alle weken ‘goud’, maar in
deze geplande weken zal er schoolbreed extra aandacht besteed
worden aan groepsafspraken, groepsvormende spelletjes en werkvormen.
De Gouden Weken vinden plaats in de eerste drie weken na de zomervakantie én de eerste drie weken na de kerstvakantie. Laten we er een gouden jaar van
maken
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LEERLINGGEGEVENS UP TO DATE
Het spreekt voor zich dat we graag op de hoogte zijn van wijzigingen in uw NAW- gegevens,
telefoonnummers, emailadres e.d. zodat we u te allen tijde kunnen bereiken mocht dat nodig zijn. Het is voor onze organisatie belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Is er
onlangs iets gewijzigd in uw gegevens of die van uw kind?
Laat het weten via bs.de.petteflet@xpectprimair.nl

TOESTEMMINGSVERKLARING
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Uw zoon/
dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij zijn verplicht om uw toestemming vragen voor het gebruik van dit materiaal.
Volgende week krijgt uw kind een formulier mee, waarop u kunt aangeven of u wel of geen
toestemming geeft. Wij verzoeken u dit in te vullen en in te leveren bij de leerkracht..

SCHOOLAPP
Onze schoolapp is weer klaar voor het nieuwe schooljaar.
U kunt, als u dit nog niet gedaan heeft, de inloggegevens opvragen. Om
toegang te krijgen tot de app downloadt u de ‘Basisschool App in de
AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload hebt, klikt u op ‘Ga verder. Vervolgens zoekt u op schoolnaam. Op
deze wijze installeert u de app op uw telefoon.
Daarna krijgt u de vraag om een login aan te maken. U klikt hiervoor op
’vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens en de laatste 4 cijfers van het
BSN-nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. Na
deze stap kunt u meerdere kinderen koppelen aan uw account.
Let op: U kunt de inloggegevens pas opvragen nadat uw kind officieel op onze school gestart
is. Voor de meeste kinderen is dat op het moment dat ze 4 jaar worden.
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VAKANTIETOERNOOI
In de herfstvakantie vindt het jaarlijkse hockeytoernooi (groep 4 t/
m 8) en de hockeyclinics (groep 3) weer plaats.
Alles onder voorbehoud, we weten niet hoe het gaat met Corona.
Als uw kind mee wil doen, klik dan snel op onderstaande link om
uw zoon/dochter in te schrijven voor dit vakantietoernooi.
Deelnamekosten bedragen 3,50 euro per kind. Mocht er eventueel nog een bitje aangeschaft moeten worden, dan kost dit 1,50
euro extra . Een bitje is verplicht, maar als u er thuis al een heeft,
kan uw kind dat bitje gebruiken. Zorg wel dat het goed past.
Graag het bedrag zo snel mogelijk na de inschrijving inleveren bij je eigen leerkracht. Doe het
geld in een enveloppe en vermeld duidelijke van wie het is
Inschrijvingen lopen tot vrijdag 11 september. Alles wat daarna binnenkort, kan helaas niet
worden verwerkt.
Op het Inschrijfformulier staat alles uitgebreid uitgelegd. Heeft u na het lezen nog vragen,
mail dan naar nour.van.den.hout@tilburg.nl
Inschrijfformulier hockeyclinics groep 3
https://forms.gle/W8zE3uNVcrwL4Lk88

Inschrijfformulier hockeytoernooi groep 4 t/m 8
https://forms.gle/ugVP1ykTVKnNHxRBA ''

UITNODIGING
In de bijlage een flyer van het IMW (Instituut voor Schoolmaatschappelijk Werk) voor ouders
die willen scheiden en/of in een scheiding zitten.

Ook wordt er een inkijk gegeven in de belevingswereld van kinderen omtrent de scheiding.
Wellicht ook interessant voor ouders van jullie basisscholen.
Aanmelden kan via een link in de folder of via: https://www.online-facilities.nl/als-je-uit-elkaargaat/

