Nieuwsbrief 28-08-2017
Hoofdluiscontrole
De ouderwerkgroep hoofdluis controleert woensdag 30 augustus alle leerlingen van
de school op hoofdluis. Wilt u deze dag geen gel bij uw kind gebruiken en/of
ingewikkelde staarten of vlechten maken? Hierdoor kan de controle sneller verlopen.
De werkgroep is op zoek naar nieuwe hulpouders die willen helpen met het
controleren op hoofdluis. De vaste controles vinden plaats op iedere woensdag na
een vakantie, meteen om 08.45 uur. Als u niet iedere controlewoensdag aanwezig
kan zijn is dit geen probleem. Incidentele hulp is ook van harte welkom!
Voorafgaande aan iedere controle krijgt u een mail waarop u kunt reageren of u wel
of niet aanwezig kunt zijn. Heeft u interesse en wilt u zich opgeven als hulpouder?
Dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar mevrouw Blankers
(famblanken@hotmail.nl) of mevrouw de Bont (lientje4aug@gmail.com) of naar het
emailadres van onze school (www.bs4hk@4hk.nl).
Schooladministratie
Joke Bastiaansen, onze administratief medewerkster, is momenteel met ziekteverlof.
Helaas ziet het er naar uit dat zij gedurende langere tijd afwezig zal zijn. Momenteel
zijn we bezig om voor vervanging te zorgen.
Mijnschoolinfo
Wij maken gebruik van het ouderportal Mijnschoolinfo. 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 de agenda zien en de groepspagina bekijken, ook vindt u er
een adressenlijst van de kinderen uit de groep van uw kind. Ga daarvoor naar Groep
> print. U ziet dan alleen de adressen van ouders die deze optie bij “mijn profiel”
hebben vrijgegeven.
Wilt u absenties doorgeven via Mijnschoolinfo?
Kennismakingsgesprekken
Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er de komende weken kennismakingsgesprekken
tussen ouders, kind en leerkracht. Binnenkort wordt u via Mijnschoolinfo uitgenodigd
om zo’n gesprek te plannen.

Door de kennismakingsgesprekken willen we een basis leggen voor een goede
samenwerking.
Aan het kind zal o.a. gevraagd worden wat hij wel /niet leuk vindt op school, wat hij
lastig vindt, wat hij graag wilt van de juf / meester.
U als ouders kunt uiteraard ook aandachtspunten / wensen inbrengen.
Als u inschrijft, plan dan uw kinderen niet direct achter elkaar. Zorg dat u voldoende
tijd heeft om naar het andere lokaal te gaan.

