NIEUWSBRIEF 12-08-2018
Agenda
13 augustus
14 augustus
22 augustus

Studiedag – kinderen vrij
Eerste schooldag
Koffie op het plein
Intakegesprekken nieuwe ouders
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Het team van
de klassen zijn al weer volop in kerstsfeer.
de Schroederschool start morgen met een
studiedag. De kinderen mogen nog een dag langer
van de vakantie genieten en starten dinsdag. Na het
brengen van de kinderen staat er op het plein bij de
teamkamer koffie en thee klaar vanaf 7.15. Nieuwe
ouders kunnen dan ook een rondleiding krijgen als
ze de school nog niet gezien hebben.
Parro
Ook dit jaar gebruiken we weer de
Parro app voor de communicatie
vanuit de leerkrachten met de ouders. Deze app
zorgt ervoor dat leerkrachten gemakkelijk berichten
met u kunnen delen. Een foto, een link naar een
bestand, informatie over een uitje enzovoort komen
via de app rechtstreeks op uw telefoon
binnen.
BAS
Dit schooljaar zal de stichting
BAS (Buitenschoolse Activiteiten
Schroederschool) weer een aanbod
hebben voor naschoolse activiteiten. In overleg met
Zjeitu kids zal BAS komend jaar activiteiten gaan
organiseren voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Zjeitu
kids zal zich meer gaan richten op een integraal
aanbod van opvang en activiteiten. Daarbij zullen ze
zich vooral ook richten op activiteiten ook geschikt
zijn voor kinderen van groep 1 t/m 4.
Vanuit de stichting BAS zal zo snel mogelijk meer
nieuws komen over het programma en de
activiteiten.

27 augustus
4 september
11 september

Start activiteiten BAS
Informatieavond groep 3-8
Informatieavond Nijntje en
groep 1/2

Vakantierooster
Alle vakanties van het komend schooljaar
voor u op een rijtje:
Tussenvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Hemelvaartvakantie
Zomervakantie

8 t/m 12 oktober
19 december t/m 4 januari
4 t/m 8 maart
18 april t/m 3 mei
29 t/m 31 mei
1 juli t/m 9 augustus

Studiedagen

13 augustus, 7 januari

BYD (bring your own divice)
Vanaf groep 3 nemen de leerlingen
een eigen tablet mee. De leerkracht
zal in groep 3 aangeven hoe vaak en wanneer ze
deze mogen meenemen. Vanaf groep 4 wordt
dagelijks op de tablet gewerkt. Kinderen moeten
dan ook dagelijks hun eigen tablet met headset
meenemen. Vanaf groep 6 wordt een toetsenbord
steeds belangrijker. Daarom raden we vanaf groep
6 een laptop of notebook aan.
Eten en drinken op school
In het kader van gezonde voeding willen
wij benadrukken om kinderen gezond eten en
drinken mee te geven, zoals brood, fruit water en
sap. Snoep, chips en frisdrank is voor de eetpauze
verboden.
Activiteitenkalender
De activiteitenkalender wordt op dit
moment afgemaakt. Komende week zult u de
kalender gemaild krijgen.

Camerasysteem
Op het schoolplein hebben we sinds vorig
jaar een camerasysteem. Met name bij
alarmmeldingen in de avond en in het weekend is
het prettig om eerst op afstand te kunnen kijken of
er ongewenste personen aanwezig zijn rond de
school voor we het hek of de school binnengaan.
Ook bij het hek en de parkeerplaats zullen camera’s
geïnstalleerd worden. We hopen hiermee
(auto)inbraken in de toekomst zo veel mogelijk te
voorkomen.

Verkeersveiligheid rondom school
Tijdens het brengen en halen van de
kinderen is het rondom school ontzettend druk. Vandaar dat wij weer even de afspraken
willen herhalen die de veiligheid van u en de
kinderen vergroten.
's Ochtends en 's middags staat het grote hek open
om uw kinderen te brengen en halen. Om half 1
staat er altijd een teamlid bij het hek om ervoor te
zorgen dat er geen kinderen zonder ouders de
school uit lopen. Om veiligheidsredenen is bij het
ophalen van de kinderen de deur bij de hoofdingang
(vanaf 12:15 uur) gesloten.
Parkeren kan het beste aan de zijkant van de
school. Wilt u niet parkeren voor de ketting op de
oprit bij het grote hek. Hier lopen namelijk
kinderen en bij het wegrijden kunt u ze over het
hoofd zien. Als u uw kinderen alleen afzet kunt u
wel langs de oprit rijden en deze gebruiken als
zogenoemde "kiss and ride" zone.
Met uw hulp kunnen wij het wegbrengen en
ophalen van de kinderen zo veilig mogelijk maken.

