23 januari 2017

Straapsels

Deze week:
- Gesprekken voor
groep 3 t/m 8
- Studiedag team
- Gezocht ouderlid GMR
schooljaar 2017-2018
- Bloon gewijzigd
- Cito kleuters
- Workshop ouders over
online gedrag van kinderen

Gesprekken voor groep 3 t/m 8
Deze week kunt u nog inschrijven voor de rapportgesprekken van 7 en 9
februari. Heeft u voor woensdag 12.30 uur niet ingeschreven dan doen de
leerkrachten dat.
Op dinsdag 31 januari gaan de uitnodigingen mee naar huis.

LET OP: Studiedag team

Kalender
27 januari Studiedag, kinderen vrij
7 februari

rapportgesprekken

9 februari

rapportgesprekken

Vrijdag 27 januari heeft het team een studiedag.
Alle kinderen zijn vrij !!!

Gezocht: Ouderlid GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)
vanaf schooljaar 2017-2018
Wilt u meebeslissen over bovenschools beleid?
Wilt u graag op de hoogte zijn van wat er op de andere openbare scholen speelt?
Heeft u 5 a 6 avonden per schooljaar tijd om een vergadering bij te wonen?
Dan is GMR-lid worden iets voor u!
Samen met meneer Mike (lid namens het team) bent u een belangrijke schakel op de openbare scholen. U wordt
bijvoorbeeld op de hoogte gehouden van management rapportages, notulen van het bestuur en het directeurenoverleg, en u mag advies en/of instemming verlenen over wijzigingen in beleid op stichtingsniveau.
Heeft u interesse, stuurt u dan een mail naar meneer Mike (mike@destraap.nl) of spreek juf Marianne of meneer Mike aan.
We zien uw reactie graag tegemoet!
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Bloon gewijzigd
Bloon heeft wegens privacy-richtlijnen de werkwijze aangepast. Daarom is het niet meer mogelijk om als leerling
in te loggen.
Elke leerkracht (vanaf groep 4) gaat een groepsaccount aanmaken, waarop door alle leerlingen anoniem geoefend
kan gaan worden.
De leerkracht van uw kind zal u op de hoogte brengen van de te gebruiken inloggegevens.

Cito kleuters
De kleuters gaan deze week starten met de afname van de cito boekjes bij de groep 2 leerlingen. Ze gaan laten
zien wat ze allemaal al goed kunnen en wat we nog kunnen leren!
Groet de kleuterjuffen
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Workshop donderdag 2 februari
Vindt u het soms moeilijk om om te gaan met het online gedrag van uw kind?
Wilt u van andere ouders horen hoe zij het thuis aanpakken?
Wilt u wat meer op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen?
Dan is deze workshop zeker iets voor u!
Onder leiding van José Veldwijk (mediacoach) en meneer Mike, praten we met elkaar over een
aantal stellingen en willen we u graag helpen aan de hand van een aantal tips.

Datum: donderdag 2 februari a.s. van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.30 tot 20.30 uur.
Graag vooraf opgeven bij meneer Mike (mike@destraap.nl) of bij de leerkracht van uw kind.
Tot dan!
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