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Belangrijke data voor de maand september
5-9 start schoolzwemmen
3-9 start boeksparen
10 -9 informatie avond
11-9 inschrijving KLO gesprekken
16-9 t/m 20-9 KLO gesprekken
25-9 start kinderpostzegelactie
Schoolkalender
Deze week ontvangt u de schooljaarkalender,
waarin per maand alle belangrijke informatie
staat vermeld, waaronder de studiedagen,
vakanties e.d.
Parro
Via de app Parro communiceren leerkrachten
met de ouders. In deze app wordt u op de
hoogte gehouden van belangrijke informatie,
belangrijke data in de agenda, plaatsen
leerkrachten een stukje tekst/foto wat er zich
in de klas afspeelt en kunt u communiceren
met de leerkrachten. We hebben gemerkt in
het voorgaande schooljaar dat er ook wordt
geprobeerd te communiceren in de avond
en/of in de weekenden. We hebben met
elkaar besloten dat we alleen tussen 8.00 en
17.30 uur van maandag t/m vrijdag de app
zullen gebruiken. Berichten die voor of na
deze tijden worden verstuurd worden tussen
8.00 en 17.30 op werkdagen beantwoord.
AVG
Op school worden geregeld foto’s en/of
filmpjes gemaakt door de leerkrachten. U als
ouder beslist wat wij met deze
beeldmaterialen mogen doen. Mag een foto
van uw kind op de website, in de nieuwsbrief,
in de schoolgids, mag uw kind mee doen aan
onderzoeken, wat mag er op social media
geplaatst worden van uw kind??

In de Parro app kunt u aangeven waar u
toestemming voor geeft.
U gaat naar instellingen, rechts onderin, en
kiest voor privacy-voorkeuren. U krijgt dan de
naam/namen van uw kinderen te zien, als u
op het potlood tikt krijgt u een lijst te zien
waarbij u per onderdeel kunt aangeven of u
daar wel of geen toestemming voor geeft.
Vanaf dinsdag 27 augustus kunt u uw
voorkeuren aangeven in de Parro app, wilt u
dat voor 15 september doen?
Schooltijden en ophalen
De school geeft op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tot 12.00 uur les in de
ochtend en in de middag tot 15.00 uur (de
groepen 1 t/m 4 op vrijdag tot 12.00 uur) en
op woensdag wordt er lesgegeven tot 12.15
uur. Dat betekent dat de leerlingen na die tijd
uit zijn en hun jas en tas pakken om naar huis
te gaan. Mocht u uw kind(eren) ophalen van
school dan komen zij een paar minuten later
dan 12.00/15.00/12.15 uur naar buiten i.v.m
het pakken van hun jas/tas. Zo streven wij
ernaar om de tijd dat leerlingen op school zijn
volledig te benutten aan lesgeven.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3
komen met de leerlingen mee naar buiten.
Van de groepen 4 t/m 8 komen de leerlingen
zonder de leerkracht naar buiten, indien nodig
komt de leerkracht wel mee naar buiten met
de groep.
In de eerste schoolweek komen alle
leerkrachten mee naar buiten.
Informatieavond
Op dinsdag 10 september vindt de
informatieavond plaats. We houden de
informatieavond in twee blokken. Het eerste
blok start om 19.00 uur voor de groepen 1-2,
4, 6 en 8. Het tweede blok start om 20.00 uur
voor de groepen 3, 5 en 7. Tijdens de
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informatieavond in de groep ontvangt u
groepgerelateerde informatie.
Tevens vindt er twee keer een algemene
presentatie plaats door Claudia Meskers.
Hierin ontvangt u algemene informatie over
de school, wat er het aankomende schooljaar
op de planning staat en is er gelegenheid voor
vragen. De eerste presentatie start om 19.00
uur en de tweede om 20.00 uur. U kunt dus
voorafgaand aan de groepsinformatie
aansluiten of na de groepsinformatie.
KLO gesprekken
Aan het begin van het schooljaar starten we
met de Kind Leerkracht Ouder gesprekken.
Deze vinden plaats in de week van 16
september. Vanaf woensdag 11 september
13.00 uur kunt u zich inschrijven middels de
Parro app.

Schoolmaatschappelijk werker
Onze schoolmaatschappelijk werker, mevrouw
Naime Akar, van Altra heeft een open
spreekuur op De Zevensprong. Indien u vragen
heeft, twijfels of adviezen over opvoeding
wilt, dan kunt u bij haar terecht.
De tijden dat zij aanwezig is zijn van 9.00 tot
10.30 uur. Zij is op de volgende data aanwezig
op school:
Dinsdag 24 september (in de teamkamer)
Dinsdag 8 oktober (in de teamkamer)
Dinsdag 29 oktober (in de teamkamer)
Dinsdag 12 november (in de teamkamer)
Woensdag 27 november (in kantoortje naast
de ingang van de kleuters)
Dinsdag 10 december (in de teamkamer).
Indien u een andere tijd of op een andere
locatie (evt. thuisbezoek) wenst, kunt u
contact opnemen met Naime Akar,
06-30801558 of via mail n.akar@altra.nl.
Schoolzwemmen
Leerlingen van de groepen 2 en 3 kunnen via
school meedoen met schoolzwemmen. Iedere
donderdag zullen zij gaan zwemmen in het
zwembad De Estafette in Nieuw-Vennep. U
heeft uw kind hiervoor voor de zomervakantie

kunnen opgeven. De kinderen die zich hebben
opgegeven starten donderdag 5 september
met schoolzwemmen. U ontvangt eerdaags de
agenda van het schoolzwemmen waarin staat
aangegeven wanneer er schoolzwemmen is,
wanneer er met kleding gezwommen wordt,
wanneer het kijkdag is etc.

