Week 38
Belangrijke data:
18 september
27 september
05 oktober
09 oktober
10 oktober

2018-2019

Bijeenkomst overblijf begeleiders en team
Ouderraad
Dag van de leraar
Korfbaltoernooi (6, 7, 8)
Korfbaltoernooi (3, 4, 5 en 6, 7 ,8)

De Wandel 2 Daagse
Het was sportief en een super gezellige sfeer. Een mooie startactiviteit als opening van het
schooljaar weer. Dank ouders en leerkrachten voor jullie inzet. De tips die we hebben
gekregen, zullen we verwerken voor een nog spetterende wandel 2 daagse volgend
schooljaar.
De bieb op school
We zijn aan het werk om een schoolbibliotheek in te richten. Van de bibliotheek Barneveld
krijgen een nieuwe collectie, er komt een uitleensysteem, school bibliothecarissen, …..
Het plan is om onze Bieb te openen in de komende Boekenweek. Bo is het eerste
aanspreekpunt voor vragen.
Verwachtingsgesprekken
In de week van 26 september zullen voor alle groepen gesprekken zijn over jouw kind.
De gesprekken duren 15 minuten per kind, maar in die tijd moet ook gewisseld worden voor
het volgende gesprek. We hebben de tips van ouders van vorig schooljaar verwerkt. De
kinderen van groep 8 worden bij de gesprekken verwacht.
Bij de gesprekken voor groep 6 en 7 zijn de kinderen ook welkom.
Alle kinderen krijgen komende week een briefje mee met daarop de geplande tijd van het
gesprek. Als de geplande tijd je niet uitkomt, dan kan je met andere ouders onderling ruilen.
In de klas hangt daarvoor een lijst waarop je dit kunt invullen.
Korfballen op 9 en 10 oktober
Elk najaar organiseert korfbalvereniging Odik een schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3
t/m 8 van alle basisscholen. Dit jaar wordt het gehouden op dinsdagavond 9 oktober vanaf
18.15 uur voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8. Op woensdagavond 10 oktober wordt de
tweede ronde gespeeld, ook vanaf 18.15 uur.
Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 worden de groepen 3 t/m 5 verwacht.
Info over opgeven en trainen volgt.
De inschrijfdatum is inmiddels verlopen en wij hebben ons aangemeld.
Hester en Eva regelen alles rondom het toernooi. Dus stel je vragen rechtstreeks aan hen.
Privacy in het onderwijs
Volgende week zullen we alle ouders schriftelijk vragen om aan te geven voor welke
publicatie van beeldmateriaal zij toestemming van hun kind. Staan andere kinderen op
beeldmateriaal, mag dat. Alleen voor strikt privé gebruik. Plaats je foto’s op facebook, e.a.
media en zijn andere kinderen te zien, dat moet je vooraf aan publicatie ouders toestemming
vragen. Op school hangen we soms foto’s op voor intern gebruik. Dat mag. In de brief zullen
we uitgebreider infomeren.
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