30 januari 2017

Straapsels

Gesprekken voor groep 3 t/m 8

Deze week:
- Gesprekken voor
groep 3 t/m 8
- Nieuws luizencontrole
- Workshop ouders over
online gedrag van kinderen

Kalender

Op 7 en 9 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
Zorg dat u op tijd bent! Dat voorkomt filevorming.

Luizencontrole, goed nieuws!

31 januari uitnodiging rapportgesprekken met
3 februari

Morgen (dinsdag 31 januari) gaan de uitnodigingen mee naar huis.
Komende vrijdag 3 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis.

rapport met kinderen
mee

7 februari

rapportgesprekken

9 februari

rapportgesprekken

Goed nieuws! Bij de luizencontrole na de kerstvakantie zijn er geen luizen aangetroffen.
Dank aan de ouders die zich elke keer weer inzetten om de leerlingen te controleren.

Workshop voor ouders
Praten met je kind over mediawijsheid kan lastig zijn.
Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is?
Hoe pak je dat thuis aan?
Iedere ouder krijgt er vroeg of laat mee te maken en daarom …
… bent u aanstaande donderdag 2 februari
van harte welkom tijdens onze workshop!!
Zie flyer voor meer informatie onderaan deze nieuwsbrief.
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30 januari 2017
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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