NIEUWSBRIEF 16-08-2019
Agenda
28 augustus
3 september
10 september

Intakegesprekken nieuwe ouders
Informatieavond groep 3-8
Informatieavond Nijntje en groep 1/2
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nieuwsbrief.

Het team is de afgelopen weken al druk in de weer
geweest op te zorgen dat de school startklaar is
voor dit schooljaar. Ook hebben we met elkaar al
twee studiedagen gehad, waarin we elkaars
kwaliteiten in beeld hebben gebracht en met elkaar
gefocust hebben op waar we samen voor staan en
wat we met elkaar willen verbeteren. In de volgende
nieuwsbrief, over twee weken, leest u hier meer
over.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

Maandag a.s. bent u vanaf 7 uur van harte welkom
om uw kinderen te brengen en de leerkracht de
hand te schudden. De koffie en thee staan klaar op
het plein. We hopen velen van u even te mogen
begroeten. Voor nieuwe ouders is er na de start in
de groepen de gelegenheid om een rondleiding door
de school te krijgen.
Na een eerste (hernieuwde) kennismaking in de
klas, zullen alle groepen zich rond 10 uur
verzamelen op het plein om het schooljaar
gezamenlijk in te luiden.
Meer praktische informatie met betrekking tot de
start van het schooljaar vindt u in de rest van deze
euwsbrief.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn
schroom dan niet contact te zoeken met de
leerkracht van uw kind. Voor opmerkingen of
vragen van algemene aard kunt u zich tot mij
wenden.
Rest mij iedereen een goede start van het
schooljaar te wensen!

Nieuwe leerlingen
Ook dit jaar mogen we weer een groep nieuwe
leerlingen begroeten.
We wensen jullie een fijne tijd op de
Schroederschool!
Invalleerkrachten gezocht
We kunnen op school altijd leerkrachten gebruiken
die ons kunnen ondersteunen, bijv. in het geval van
ziekte van leerkrachten. Bent u of kent u een
gediplomeerd leerkracht neemt u dan contact op
voor een vrijblijvend verkennend gesprek met
Brenda Mom (b.mom@schroederschool.net).
Gymtijden
De groepen 3 tot en met 8 hebben gymles op
maandag en vrijdag. De kinderen van Nijntje en
groep 1/2 gymmen op dinsdag, woensdag en
en donderdag.

Schoeisel op school

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.
Betaling schoolgeld
Begin juli zijn de rekeningen voor het
schoolgeld verstuurd. Wellicht is dit u
door de vakantie en de drukte van het nieuwe
schooljaar ontgaan. Als u nog niet betaald heeft, wilt
u dit dan zo snel mogelijk doen. Mocht u geen
rekening ontvangen hebben of er vragen over
hebben dan kunt u uw verzoek of vraag naar
administratie@schroederschool.net sturen.
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.

ICT
In groep 3 nemen kinderen een aantal
keer per week een eigen device mee. De leerkracht
zal aangeven wanneer. Vanaf groep 4 wordt
dagelijks op een device gewerkt. Kinderen moeten
dan ook dagelijks hun eigen device met headset
meenemen. Vanaf groep 6 wordt een toetsenbord
steeds belangrijker. Daarom raden we vanaf groep
6 een laptop of notebook aan.
Voor een goed gebruik van de tablet of
laptop is het belangrijk dat het geheugen
niet te veel in beslag wordt genomen door
games, foto’s, video’s en muziek. We willen u dan
ook vragen om niet al te veel op het device van uw
kind te zetten. Games kunnen bovendien voor veel
afleiding zorgen. Als kinderen feeds binnen krijgen
van games, is de verleiding heel groot om de game
even te open. Dat is niet de afspraak en niet de
bedoeling. Wij zullen kinderen in de klas dan ook
vragen om alle feeds uit te zetten. Misschien wilt u
er thuis ook op letten om dit te doen.
Onze software werkt alleen goed als alle updates
regelmatig worden gedaan. Check daarom
regelmatig het device van uw kind op updates.
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.

