Nieuwsbrief 20 september 2016
Oplevering nieuwbouw uitgesteld
Helaas zal ons nieuwe schoolgebouw niet op de geplande datum opgeleverd
worden. De oplevering is uitgesteld tot 03-02-2017.
We vinden het belangrijk dat het gebouw kwalitatief goed afgewerkt wordt. We zien
dan ook liever dat het gebouw wat later in gebruik genomen wordt, dan dat er onder
tijdsdruk ingeleverd wordt op kwaliteit.
Vrijdag 17 februari is de grote verhuisdag. Maandag 20 februari nemen we het
gebouw in gebruik.
Bericht van meneer Gobbens
De tweede operatie is goed verlopen. Ik ben hier inmiddels goed van hersteld. De
uitslag van het weefselonderzoek was goed.
Inmiddels ben ik met veel plezier weer volledig aan het werk. Het voelt goed om weer
op school te zijn.
Ik bedank iedereen voor de grote belangstelling die ik heb mogen ontvangen tijdens
de afgelopen spannende periode. Het heeft me echt goed gedaan.
Mijnschoolinfo
Wij zijn dit schooljaar begonnen met het gebruik van het ouderportal Mijnschoolinfo.
Dit is een hele verandering. We kunnen ons goed voorstellen dat er punten zijn die
nog verbeterd kunnen worden. Als u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, wilt u die
dan doormailen naar bs4hk@4hk.nl. We kunnen hier ons voordeel mee doen. We
streven immers naar een zo goed mogelijke communicatie met ouders.
In Mijnschoolinfo kunt u een adressenlijst van de kinderen uit de groep van uw kind
vinden. Ga daarvoor naar Groep > print. U ziet dan alleen de adressen van ouders
die deze optie bij “mijn profiel” hebben vrijgegeven.
Tussendoortje
Rond de pauze mogen de kinderen iets eten en/of drinken. We zien echter dat
kinderen steeds vaker ongezonde tussendoortjes meenemen.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ons gevraagd om hier
afspraken over te maken.
Als team hebben we afgesproken dat kinderen voortaan alleen nog gezonde
tussendoortjes (b.v. groente / fruit) mogen eten / drinken. In de groepen wordt hier
met de leerlingen over gesproken. Wilt u er dus voor zorgen dat alleen nog gezonde
tussendoortjes worden meegegeven?
Een traktatie bij een verjaardag mag natuurlijk wel feestelijk zijn. Hierbij doen wij u
wel het verzoek om niet te overdrijven.

