Jaargang 39

aug – nummer 1

Agenda

Augustus
donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

zondag

18

maandag

19

Start schooljaar; 14.45 uur Opening schooljaar voor ouders

dinsdag

20

Luizen pluizen; inschrijven Kennismakingsavond via schoolgesprek

woensdag

21

donderdag

22

vrijdag

23

zaterdag

24

zondag

25

Brabantse dag

maandag

26

Studiedag; alle kinderen vrij

dinsdag

27

woensdag

28

donderdag

29

Vrijdag

30

zaterdag

31

Einde zomervakantie

Nieuwsbrief

Beste ouders,

Na een mooie zomervakantie, zijn we vandaag weer gestart. De leerkrachten stonden vanochtend vol smart op
de kinderen te wachten met allerlei spellen.
Aangezien onze ervaring is dat er in de zomervakantie vaak veel informatie wegzakt, hebben we hier voor u
alvast een korte nieuwsbrief. De officiële nieuwsbrief komt pas volgende week uit.
Vanmiddag tijdens de officiële opening van het schooljaar zullen we even vooruitblikken, presenteren we de
leerlingenraad en zullen we gezamenlijk proosten op een mooi en leerzaam schooljaar.
Uw zoon of dochter krijgt vandaag de informatiebrief van zijn of haar leerjaar mee naar huis. Deze
informatiebrieven staan ook in de basisschoolapp onder de tegel “informatie”.
Voor de vakantie heeft u de digitale versie van de schoolgids/kalender ontvangen. Indien u graag een papieren
versie heeft, kunt u deze ophalen bij de leerkracht van uw oudste kind.
Zoals ieder jaar zijn wij verplicht u te vragen of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van persoonlijke
gegevens en foto/film materialen. We willen u daarom vragen het privacy formulier uiterlijk vrijdag 23 augustus
in te vullen. U vindt het formulier in de basisschoolapp onder de tegel formulieren. Wij zullen pas foto’s op
klasbord plaatsen, als we van alle kinderen uit de klas een ingevuld toestemmingsformulier hebben.
Maandag 2 en donderdag 5 september houden wij kennismakingsgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen
ouders en leerkrachten. Tijdens zo’n gesprek kunt u kennis maken met de leerkracht(en), vertellen wie uw kind
is, wat u van het schooljaar verwacht en waar leerkrachten rekening mee moeten houden.
Inschrijven voor het kennismakingsgesprek gebeurt digitaal. Als het goed is heeft u vandaag een mailtje van
“schoolgesprek” ontvangen, waarin de inloggegevens staan.
Heeft u geen mail ontvangen, kijk voor de zekerheid in uw spam box. Met de inloggegevens kunt u zelf een tijd
plannen via schoolgesprek (https://app.schoolgesprek.nl/v3/inschrijven/ of via de tegel “Oudergesprek” in de
basisschoolapp).
Laat het even weten als u geen mail ontvangen heeft. Dat kan door binnen te lopen of een mail te sturen naar
femke.dirkx@eenbes.nl.

We hopen u vanmiddag bij de opening en anders over twee weken bij de kennismakingsgesprekken te zien!

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Femke Dirkx,
Locatiedirecteur Brede school Dirk Hezius

