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OUDERGESPREKKEN GROEP 1 t/m 4
Vanavond kunt u zich inschrijven voor een oudergesprek bij de leerkracht van uw kind.
De inschrijving start om 19.00 uur via parro. Aangezien de volgende persconferentie op
12 november plaats vindt, weten wij nu nog niet of we alle gesprekken via teams moeten
voeren. Op moment van inschrijving is het zo dat de avondgesprekken op school of via
teams gevoerd worden. Dit hoort u via de leerkracht. De middaggesprekken vinden op
school plaats. Uiteraard houden wij u op de hoogte als hier iets in wijzigt.
Smartwatch
Wij zien binnen de school steeds meer kinderen die een smartwatch dragen.
Wij begrijpen dat net als de smartphone de smartwatch een handig communicatiemiddel
kan zijn tussen u en uw kind(eren).
Tegelijkertijd constateren wij dat de smartwatch tijdens het leerproces in situaties te veel
afleidend is.
Gezien de functionaliteit van de smartwatch zien wij deze graag gelijkgesteld met de
mobiele smartphones.
Hierover bestaan al afspraken om deze bij entree lokaal in een daarvoor bestemd bakje
te leggen.
Uw kind(eren) zal ook gevraagd worden om bij binnenkomst lokaal de smartwatch in dit
bakje te leggen.
Net als bij de smartphone kan uw kind(eren) de smartwatch om 14.00 uur weer
meenemen naar huis.

Lekker Anders Dag Feestweek!
Van 8 tot en met 12 november is de Lekker Anders Dag
feestweek! Deze week is er namelijk niet één, maar zijn er twee
Lekker Anders Dagen. Dubbel zo veel oranje dus!
We geven jullie alvast één tip mee: wie zoet is…
We sturen alle Lekker Anders Dag-fans in de week van 1
november een mail met de uitnodiging en extra informatie. Dus
houd je mailbox goed in de gaten!
Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan altijd! Meld je dan
nu aan via www.lekkerandersdag.nl en doe mee!

GEZONDE VOEDING
Als school hebben we al jaren de afspraak dat de kinderen 's morgens fruit en drinken
meebrengen.
Tussen de middag is een broodmaaltijd gewenst. Op dit moment zien wij dat er steeds
meer koekjes en snoepjes meegebracht worden. Wij willen u vragen dit lekkers niet mee
te geven.
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