Nieuwsbrief start schooljaar 2017-2018
Beste ouders/verzorgers,
Bijna is het zover, op maandag a.s 28 augustus start het schooljaar 2017-2018!
De juffen en meester hebben afgelopen tijd alweer hard gewerkt en ze zijn er klaar
voor. Nieuwe groepsindeling, klasse indeling , andere methodes en tablets in de
school! Na wederom een opruiming binnen de school, is het nu zelfs een beetje kaal.
Maar daar komt vast snel verandering in.
Zoals ieder jaar starten we om 8.30 uur het schooljaar op het plein, in het theater. We
zien u, ouders/verzorgers, ook graag erbij!

Nieuws
Ouderavond
Ieder jaar is er in het begin van het schooljaar een algemene ouderavond. We willen
de ouderavond en informatie avond op 1 avond te houden. Er komt een uitnodiging,
maar u kunt alvast dinsdag 12 september 19.00 -21.30 uur in uw agenda noteren. Dat
betekent:






19.00: inloop koffie/thee
19.15: algemeen deel, directie, MR, OR
20.00: informatie in de groepen
21.00: mogelijkheid tot vragen stellen in de school
21.30: einde

We snappen dat er gezinnen zijn waarvan er in iedere groep een kind zit. Dan moet
u keuzes maken. De informatie van alle groepen kunt u na afloop bij alle
leerkrachten op papier krijgen.

Zo bent u alsnog over alles geïnformeerd.
Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. Die
mogelijkheid is er altijd.
Daarnaast is het voor de ouders/verzorgers van groep 8 van belang te weten dat er
een aparte informatieavond komt gericht op groep 8, cito en voortgezet onderwijs.
Daar zal tzt een uitnodiging van komen (oktober).

Klasbord
U zult als ouder vaak nieuwsgierig zijn naar wat uw kind doet, gedurende de dag op
school. Van allerlei activiteiten worden foto’s gemaakt, die komen vaak op de site.
Dat is een tijdrovend karwei. Ook is het vaak voor ouders niet haalbaar om dagelijks
op de site van de school te kijken. We hebben een oplossing; Klasbord.

Via uw mobiele telefoon, IPad of tablet ontvangt u meteen foto,s, vragen of
mededelingen. Vele scholen zijn razend enthousiast.
Hieronder meer informatie, van de Klasbord site:

Onze kernpunten
Klasbord is een communicatieplatform dat
speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs.
Geen briefjes meer
De volgers van een klas ontvangen een nieuw bericht direct via de
Klasbord-app, via de website of via de email nieuwsbrief!
Klasbord is een veilige omgeving

Een klas èn de berichten op Klasbord zijn voor buitenstaanders niet
zichtbaar. Bij het aanmaken van een klas ontvang je een uitnodiging.

Respecteer de privacy
Klasbord is een gesloten omgeving waar je informatie kunt delen en ouders
en betrokkenen een kijkje kunt verschaffen in de keuken van de klas.
Klasbord is gratis
Het gebruik van Klasbord is gratis. Het is een tool die voor iedereen
toegankelijk is en waar je op ieder moment kan starten als leerkracht of als
school.
Mocht u de foto’s willen houden, dan kunt u zelfs een boekje laten afdrukken. Voor
meer informatie verwijs ik u naar de site:
https://klasbord.nl/
Binnenkort krijgt u een formulier mee met daarop een code, zodat u de app goed
kunt installeren en uzelf kunt aanmelden. De keuze hiervoor is uiteraard aan u zelf.

Dorpsböke
Afgelopen schooljaar gingen alle kinderen onder schooltijd boeken wisselen bij de
Dorpsböke. Vanwege de effectieve lestijd, zijn we genoodzaakt om hiermee te stoppen.
De boeken kunnen geleend en geruild worden na schooltijd. Het zijn de boeken die mee
naar huis gaan.

Op school hebben we veel boeken maar ook daar moet er vernieuwing blijven. Daarom
een vraag aan u;
Welke ouder kan eens per 6 weken een krat boeken verzamelen bij de bibliotheek te
Neede? Graag melden per mail aan Elona of bij de leerkracht.
Wij vragen een abonnement aan, voor iedere groep. De biebouder haalt de boeken in
een krat (van de bieb) op en ruilt ze bij de bibliotheek, eens per 6 weken.

Een berichtje van Ria…
Voor alle collega’s, ouders en/of verzorgers en kinderen betreffende het schooljaar
2016-2017
Na 6 weken vakantie begint voor U en jullie het dagelijkse schoolleven weer en
begint voor mij een periode van “altijd vakantie”. Het is nog wel even wennen, maar
zo langzamerhand begint het idee echt te landen.
De afgelopen weken heb ik jullie map aangevuld met kaarten ,wensen van gr 5 /6,
etc . Ook heb ik al een aantal bonnen besteed. Voor de juweliers bon en de VVV
bonnen heb ik onderstaande ketting gekocht. Ik ben er erg blij mee en heb een
mooie blijvende herinnering aan de O.B.S. “B.Tormijn”.

Allemaal een fijn schooljaar 2017-2018 toegewenst en nogmaals bedankt voor alle
attenties in welke vorm dan ook. Muziekvereniging “Concordia” ga ik
maandagavond nog een bedankje brengen. Dat was een prachtige muzikale
verrassing. Collega’s bedankt hiervoor.
Hartelijke groet
Ria Ligtenbarg-Haverkamp

Tot maandag 28 augustus!

