Nieuwsbrief juni 2016
Oudercommunicatie
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij gebruikmaken van het ouderportaal
Mijnschoolinfo.nl. Door gebruik te maken van hedendaagse middelen willen we beter en
efficiënter communiceren. U ontvangt via Mijnschoolinfo.nl digitaal die informatie
(mededelingen, berichten en agenda/kalender) die voor uw kinderen van belang is. Het
plannen van oudergesprekken zal ook via Mijnschoolinfo.nl gaan.
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Mijnschoolinfo.nl met een instructie en activatielink
om u te registreren.
Mijnschoolinfo.nl gaat zeer vertrouwelijk om met verstrekte informatie.
Mijnschoolinfo.nl heeft ook een handige app. We zullen u later informeren hoe u hier
gebruik van kunt gaan maken.

Kennismakingsgesprekken
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij, voor de groepen 3 t/m 8, starten met
kennismakingsgesprekken. Deze worden gehouden in week twee, drie en vier van het
nieuwe schooljaar. Het gesprek vindt plaats tussen leerling, ouder(s) en leerkracht. We
willen door deze gesprekken een goede basis leggen voor een prettige, constructieve
samenwerking.
Direct na de zomervakantie ontvangt u meer informatie hierover.
Voor ouders van nieuwe kleuters worden kennismakingsgesprekken gepland aansluitend
aan een meedraaibezoek.
De informatieavonden voor de groepen 3 t/m 7 komen te vervallen. Belangrijke informatie
wordt op de website geplaatst.
Voor de groepen 1 / 2 en 8 zal er aan het begin van het schooljaar wel een algemene
informatieavond zijn.

Nieuwe leerkrachten
Inmiddels hebben we twee nieuwe collega’s benoemd. Juffrouw Stéphanie van Roessel en
juffrouw Claudia van Deursen gaan met ingang van het nieuwe schooljaar volledig op De 4
Heemskinderen werken.

Einde verlof juffrouw Ester
Deze week eindigt het verlof van juffrouw Ester Donselaar. Vanaf 27 juni zal zij haar taak
als Intern Begeleider weer volledig op zich nemen.
Juffrouw Vivian Kock heeft de afgelopen periode haar taken op een voortreffelijke manier
overgenomen, hiervoor zijn we haar dankbaar.
Werkgroep hoofdluis
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe hulpouders die ons willen helpen met het
controleren op hoofdluis. De vaste controles vinden plaats op iedere woensdag na een
vakantie, meteen om 08.45 uur. Ook zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen bij
hercontroles. De hercontroles zijn ook op woensdagen.
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. Vele handen maken licht werk! Hoe
groter onze groep is, des te eerder zijn we klaar met het controleren.
Heeft u interesse en wilt u zich opgeven als hulpouder? Dan kunt u dit doen door een
email te sturen naar mevrouw Blankers (famblanken@hotmail.nl) of mevrouw de Bont
(lientje4aug@gmail.com) of naar het emailadres van onze school (www.bs4hk@4h.nl).
Wij hopen dat we veel nieuwe hulpouders mogen gaan begroeten zodat we samen onze
school hoofdluisvrij kunnen houden!
Bericht van kindertypecursus
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook komend schooljaar is het weer
mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een interactieve typecursus
meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de kinderen om met 10 vingers blind te
typen, in Microsoft Word te werken en te mailen. Op school en thuis oefenen de kinderen
in ons online programma Typeworld.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar
ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen
we ervoor dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze
website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook
alvast bellen: 076-5964931.
Op maandag 27 juni om 15.30 zijn wij aanwezig op De 4 Heemskinderen voor al uw
vragen. U kunt dan vrijblijvend kennis komen maken met ons en ons typeprogramma. Ook
uw zoon/dochter is dan van harte welkom.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

