
 

Maandoverzicht: 

Woensdag 23 september 

   Kinderpostzegels gr 7 en 8 

Woensdag 30 september 

   Start kinderboekenweek 

Maandag 5 oktober 

   Dag van de leraar 

Donderdag 8 oktober 

   Promoshows Mad Science 

Woensdag 14 oktober 

   Studiedag, kinderen vrij 

Maandag 9 oktober – 23 

oktober 

   Herfstvakantie  

 

 

Ouders in de school 
Afgelopen week merkten we dat er 
regelmatig een ouder naar binnen 
komt om even iets door te geven. 
We snappen dit maar kijkende naar 
de richtlijnen willen we u met klem 
vragen dit niet meer te doen! 
Mocht u ’s morgens op school 
komen en de leerkracht dringend 
willen spreken dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht die op 
het schoolplein is. Hij/zij zal dan de 
groepsleerkracht van uw 
zoon/dochter vragen naar buiten te 
komen. U kunt uiteraard ook altijd 
een mailtje sturen.  
 

Informatieavond 

16 en 17 september 
De informatieavonden van dit 

schooljaar gaan vanwege Corona 

niet door. In elke klas zal een 

PowerPointpresentatie worden 

gemaakt en deze zal naar alle 

ouders van de kinderen uit de 

groep worden verstuurd. Deze 

powerpoint ontvangt u met de 

klassenmail eind week 38. Naar 

aanleiding van deze presentatie 

kunt u eventuele vragen via de mail 

stellen aan de groepsleerkracht. 

We vinden het erg jammer dat we u 

niet face to face kunnen spreken, 

maar wij kunnen de 1,5 meter voor 

zoveel mensen binnen de school 

niet waarborgen. We hopen op uw 

begrip. 

Fruit en 

waterdagen 

Er is wat onduidelijkheid ontstaan 

over de fruit en waterdagen op 

dinsdag en donderdag. Het is de 

bedoeling dat de kinderen tijdens 

de ochtendpauze naast het fruit 

eten ook water drinken. Tijdens de 

middagpauze mogen de kinderen 

ook ander drinken meenemen naar 

school.  

Jaarkalender 

Zoals u van ons gewend bent 

ontvangt u ook dit jaar weer een 

schoolkalender met daarop alle 

belangrijke data. Al deze data kunt 

u ook vinden in de agenda op 

SocialSchools. De jaarkalender is als 

bijlage bij deze nieuwsbrief 

toegevoegd. 

Doppenactie 

Groep 8 gaat dit schooljaar een 
aantal keren naar Techno-Plaza. 
Hier krijgen ze technieklessen. 
Vanuit Techno-Plaza vragen ze aan 
de leerlingen om plastic doppen te 
sparen. (van drinkflesjes, tubes, 
melkpakken, shampooflessen 
enz.)   
Die gerecyclede doppen worden 
gebruikt voor de één van de 
opdrachten waarin de leerlingen 

een boombox (een echt werkende 
luidspreker ) gaan  
maken.  Hiermee willen we de 
leerlingen laten zien dat je  
kunststof niet alleen maar 
weggooit, maar ook kunt 
hergebruiken. Kortom.  
duurzaamheid is een van de 

thema’s waar Techno-Plaza 

aandacht aan besteedt. In de 

bovenbouw hal staat een box waar 

de doppen in kunnen worden 

gegooid.  

Social Schools 
We werken inmiddels ruim twee 

jaar met onze ouderapp Social 

Schools. We merken dat ouders ons 

soms een bericht sturen via de 

chat. Hiervan krijgen wij geen 

melding op de computer of de 

telefoon. De informatie via dat 

bericht ontvangen we dan ook niet 

en dat kan leiden tot lastige 

situaties. We willen u dan ook 

vragen een bericht te sturen op de 

volgende manier. 

1. Open de app op uw 
telefoon. 

2. Rechts onderin staat een 
blauwe cirkel met daarin 
een vierkantje met een 
potlood, klik hierop. 

3. U moet dan “persoonlijk 
bericht” aanklikken. 

4. Klik ontvangers te 
selecteren 

5. Klik dan op medewerkers. 
Hier kunt u de 
groepsleerkrachten van 
uw kind(eren) aanklikken 
en de IB-er of de directeur. 

6. Klik dan rechtsboven op 
toevoegen. 
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7. U kunt nu het bericht 
schrijven (titel is verplicht). 

8. Klik rechtsboven op 
verzenden. 

 
Als u deze manier volgt dan krijgen 

de groepsleerkrachten een melding 

via de app of de computer. U kunt 

er dan verzekerd van zijn dat uw 

bericht gelezen wordt. Mocht u nog 

vragen hebben dan horen we dat 

graag. 

Samen 1nergie 
Duurzaamheid is voor de gemeente 
Duiven een belangrijk onderwerp. 
Het onderwijs wordt daarin gezien 
als belangrijke partner, vooral als 
het gaat om bewustwording, 
kennisdeling en educatie. De 
gemeente doet voor de tweede 
keer mee aan Junior Energiecoach. 
Een leuk en leerzaam spel voor het 
hele gezin om thuis makkelijk 
energie te besparen. Deelname en 
uitvoering gaan buiten de school 
om en vindt thuis plaats. Gezinnen 
uit de gemeente Duiven kunnen 
gratis meedoen en zich aanmelden. 
De inschrijving sluit op 27 
september 2020. Aanmelden en 
meer info vindt u op 
www.juniorenergiecoach.nl  
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