Straapsels
9 mei 2018
Agenda voor de komende weken
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei:
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag,
alle kinderen vrij
Donderdag 31 mei: schoolfotograaf

Beste ouders en leerlingen van de
Straap
Even voorstellen …
Onlangs heeft Silke Vos het stokje
aan mij overgedragen; vanaf nu ben
ik werkzaam op De Straap als
directeur.
Ik heb ruime ervaring opgedaan in
en met het onderwijs en ik vind het
ontzettend leuk om nu met jonge
kinderen te werken. De
basisschooltijd is zo’n belangrijke en
mooie periode, waarin kinderen
echt een basis leggen voor later.
Ik vind het fijn om daar een kleine
bijdrage aan te mogen leveren.
Ik kreeg deze eerste week een warm
welkom, van het team en ook van
de leerlingen. Dat is een goed begin!

Ik kijk ernaar uit samen met het
team, de leerlingen en u verder te
bouwen aan De Straap, want net als
kinderen is ook een school altijd in
ontwikkeling.
En u weet het; een school kan niet
zonder ouders. Kinderen en
leerkrachten vinden het leuk als u
bijvoorbeeld ’s ochtends even de
klas ingaat. En ook mijn deur staat
dan open, voelt u zich vrij om eens
binnen te lopen.
Hartelijke groeten, Bregje Linssen
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Schoolfotograaf
Op donderdag 31 mei zal de
schoolfotograaf de hele dag onze
school bezoeken. De datum staat
niet vermeld op de schoolkalender,
dus wilt u zelf deze datum noteren?
De ouderraad
Privacy
Op 25 mei a.s. gaat een wet in
werking die te maken heeft met de
privacy van ons allemaal. Het betreft
vooral de wijze waarop bedrijven en
instanties met digitale gegevens om
moeten gaan. De wet gaat ook voor
De Straap gelden. In de brief bij
deze Straapsels leest u hoe het
bestuur van De Straap met deze
nieuwe verplichtingen om zal gaan.
Vrije dagen
Deze week een korte lesweek! Op
donderdag en vrijdag zijn alle
kinderen weer vrij van school. We
hopen dat het dan net zo’n weer zal
zijn als vandaag. Maandag 21 mei is
ook weer een vrije schooldag voor
alle kinderen. Het is dan 2e
pinksterdag.
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