---------------------------------------- maandbrief augustus 2018 ----------------------------------Geachte ouders / verzorgers,
Wij hopen dat u een goede vakantie heeft gehad. Alle kinderen waren na de vakantie gelukkig weer
gezond op school!
Schoolgids.
De nieuwe schoolgids vindt u op onze website. U kunt deze zelf downloaden en op uw computer
opslaan.
Telefoonnummers.
Bij deze brief zitten diverse bijlagen m.b.t. telefoonnummers, email gegevens en reserve adressen van
de leerlingen. We willen deze gegevens controleren, zodat we weer up-to-date zijn en weten wie we
kunnen bereiken in geval van nood. Wilt u het invulblad uiterlijk 12 september a.s. inleveren bij juf
Marja Gerards.
Een aantal ouders heeft gevraagd of ze een telefoonnummer lijst kunnen krijgen van de klasgenoten
van hun kinderen. Het is gemakkelijk zo’n lijst te hebben als kinderen ergens gaan spelen. Als u er
bezwaar tegen heeft, dat uw nummer op zo’n lijst wordt vermeld, verzoeken wij u ook dit uiterlijk
12 september a.s. schriftelijk aan de directie mede te delen. Via bijgevoegde antwoordstrook.
Ouderhulp.
Wij vinden het belangrijk dat ouders helpen tijdens de diverse activiteiten en meedenken over het
onderwijs dat wij geven. Op het formulier kunt u aangeven wanneer u beschikbaar bent om te helpen
en waarbij u kunt helpen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Met elkaar zorgen wij voor
goed onderwijs aan onze leerlingen en uw kinderen.
Af en toe hebben de leerlingen een excursie, bijv. naar Klein Profijt of naar Numansdorp (Hoeksche
Waards Landschap). Deze educatieve uitstapjes zijn alleen mogelijk als ouders de kinderen willen
brengen en halen. Ouders die rijden moeten voor hun auto een inzittendenverzekering hebben.
Van de meeste excursies is nog geen datum bekend. U kunt echter wel dagdelen aangeven, waarop
u beschikbaar bent om te rijden.
Folders.
De komende weken krijgt u via uw kind(eren) diverse folders mee naar huis. Dit zijn o.a. folders over
tijdschriften, diverse type cursussen en over het gebruik van software op de ‘thuis’ computer.
Wij geven deze folders geheel vrijblijvend mee naar huis: het verplicht u tot niets.
Wij wensen u een goed schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
namens ieder,
dhr. S. van Schaik.
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Bijlage 1:
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen,
Wij willen de telefoonnummers van de leerlingen controleren, zodat wij weten hoe en waar wij ouders
kunnen bereiken in geval van problemen en/of calamiteiten.
Wilt u het strookje met de juiste gegevens uiterlijk 12 september a.s. inleveren bij juf Marja Gerards.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Naam (fam.)
Ouder van:
Telefoonnummer thuis:
O6 nummer vader:
06 nummer moeder:
emailadres vader:
emailadres moeder:
telefoonnummer op werk vader:
telefoonnummer op werk moeder:
oppasadres met telefoonnummer:
B.S.O.:
adres:
telefoonnummer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Ouder van
Wil niet dat zijn / haar telefoonnummer op een telefoonlijst staat vermeld, die met alle ouders van
een groep wordt gedeeld en wordt verspreid onder de leerlingen.
handtekening:

Bijlage 2: helpen met lezen:
naam: ……………………………………………………………………………………………..

ouder van ……………………………………………………………………………………..
kan op de volgende dagen: …………………………………………………………………………..……………….
helpen bij het leesonderwijs. (meerdere dagen mag ook!)
Ik wil helpen in groep: ………………………………………………..
s.v.p. inleveren: uiterlijk 12 september.
meer informatie ontvangt u t.z.t. van de leerkracht van de groep waarvoor u zich heeft
opgegeven.
handtekening:

Bijlage 3: antwoordstrook ouderparticipatie, inleveren uiterlijk 12 september.
Ondergetekende kan op de volgende dagen helpen bij de volgende activiteiten:
naam: …………………………………………….…………………….
telefoon: ……………………………………………………………..
Mijn kind(eren) zit(ten) in groep : (naam + groep)
……………………………………….……………….……………………………………………………….
……………………………………….……………….……………………………………………………….
Ik kan helpen op: (doorstrepen wat niet van toepassing is s.v.p.)
maandagmorgen / maandagmiddag
dinsdagmorgen / dinsdagmiddag
woensdagmorgen
donderdagmorgen / donderdagmiddag
vrijdagmorgen
Ik wil helpen in de volgende groepen: ………………………….
Ik kan helpen bij:
0 techniekactiviteiten (dinsdagmiddag)
0 verkeersactiviteiten: ……………………………………………………..
0 handenarbeid: specialiteit: …………………………………………..
0 technisch klussen in het gebouw; welke ……………………………………….………………
0 schoonmaak activiteiten: welke groepen:
0 schoolzwemmen groep 4/5 (vrijdagmorgen)
0 luizencontrole
0 overblijven: ………………………………………………. welke dag:
0 op deze dagdelen kan ik kinderen brengen/halen bij een excursie: …………………………….
0 andere activiteiten; welke …………………………………………..
Alvast bedankt voor uw aanbod en medewerking!

