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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28
februari 2020
Paasweekend 10 tot 13 april 2020
Meivakantie (incl Koningsdag): 27 april
t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren: 1 juni 2020
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus
2020

NIEUWSBRIEF 31 januari 2020
Geachte ouders/verzorgers,

Studiedag alle leerlingen vrij:
3 en 4 februari 2020
2 juni 2020
22 juni 2020
17 juli 2020

V

Maandag leerden wij van juf Stefanie hoe het nu zit
met de vrucht van de geest. Hieronder zie je welke dat
zijn.

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden om te ontspannen!
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur.
Vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
VOOR HET KOMENDE SCHOOLJAAR
CREA, creatieve ochtenden:
van 9.00 tot ± 11.00 uur
17 januari, 21 februari, 3 april, 5 juni en 10
juli
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
De eerste les na de vakantie is maandag 2
september.
U bent van harte welkom!
Juf Kerkhoven!

Studiedagen
Maandag en dinsdag 3 en 4 februari hebben de
kinderen geen les. Wij hebben 2 studiedagen.
Tijdens de landelijke staking hebben wij gewoon
gewerkt. Gelukkig is er op onze school voor iedere
groep een juf of meester, daar zijn we erg blij mee.
Coronavirus
We hebben in elke klas Dettol zeep neergezet en
vragen de kinderen om steeds hun handen te wassen.
We blijven opletten en volgen het nieuws.

Rapportgesprekken
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Op dinsdag 18 en
donderdag 20 februari zijn de rapport gesprekken. U kunt u inschrijven via Parro.
Als dat niet lukt neem dan contact op met de leerkracht.
Schoolfotograaf
Vrijdag 14 februari is de fograaf Koch op school.
In de brief legt de fotograaf uit hoe dit verder gaat.
Tandarts
Op 12 februari komt de schooltandarts langs. Wilt u hier ook gebruik van maken dan
kunt u een aaneldformulier ophalen bij de administratie.

Beste ouder/verzorger,
Foto Koch komt 14 februari 2020 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling
van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit
de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de
fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op
de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens
logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u
binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet
persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf
de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een
mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het
juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Basisschool

