Nieuwsbrief 16-11-2017
Extra kleutergroep
Na de kerstvakantie starten we een extra kleutergroep. In deze groep komen de
kleuters die de tweede helft van het schooljaar 4 jaar worden.
Rachel Meeuwis wordt de leerkracht van deze groep.
Nieuwe collega
Na de kerstvakantie keren juf Patricia en juf Inge terug van hun
zwangerschapsverlof. Zij gaan minder werken waardoor er vacatureruimte ontstaat.
Deze wordt ingevuld door juf Chantal van Steenpaal. Op maandag en dinsdag gaat
zij ondersteunen in de groepen 5 en 7, op woensdag staat zij voor groep 6A.
Administratief medewerkster
Inmiddels is Mylène Voermans ingewerkt als administratief medewerkster op onze
school. Zij werkt op maandag, donderdag en voorlopig ook op woensdagochtend.
Gebruik MijnSchoolinfo
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er enkele veranderingen in de layout van
mijnschoolinfo.
Om op de groepspagina te komen, klikt u op de tegel “jaargroepen” en daarna op de
knop “toon jaargroep” onderaan de groep die u wilt bekijken.
U krijgt nu de groepsindeling te zien. Door op de knop “wall” te klikken kunt u de
groepspagina openen.
Om absenties door te geven klikt u in het beginscherm op de tegel “absentie” en
vervolgens op de knop “+absentie toevoegen”. Hierna kunt u de gegevens invullen
en vervolgens opslaan.
U krijgt een bevestiging van de ziekmelding in uw mailbox.
Indien er belangrijke wijzigingen zijn in de persoonsgegevens (denk aan wijziging
van een telefoonnummer of adres) dan dient u dit te mailen aan onze administratie
(administratie@4hk.nl). Daarnaast kunt u zelf deze gegevens in MijnSchoolinfo delen
met andere ouders.

Berichten doorgeven via Mijnschoolinfo
Via Mijnschoolinfo kunnen berichten aan de groepsleerkracht worden doorgegeven.
Het is de bedoeling dat dit enkel gebruikt wordt voor het doorgeven van korte,
praktische berichten of het maken van afspraken. Het is niet de bedoeling dat via
Mijnschoolinfo zorgen rondom kinderen e.d. worden doorgegeven. Hierover hebben
we liever persoonlijk of telefonisch contact.
Leren van toetsen
Het is goed dat de kinderen leren om te gaan met huiswerk. Op school worden ze
hierbij begeleid. In onze schoolgids vindt u tips m.b.t. begeleiding huiswerk.
Voor de groepen 5, 6 en 7 worden op de kalender van Mijschoolinfo de proefwerken
vermeld die de kinderen moeten leren. De leerlingen van de groepen 8 noteren dit in
hun agenda.
Kwaliteitsonderzoek
De komende week wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een
kwaliteitsonderzoek over onze school. We willen zo de kwaliteit van onze school in
beeld brengen en nagaan wat verbeterpunten zijn.
Per gezin wordt de uitnodiging voor deelname naar één e-mailadres gestuurd.
Gescheiden ouders die beiden aan het onderzoek willen deelnemen kunnen dit
doorgeven via: administratie@4hk.nl.

