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Informatieavond van 30 mei

19.15 uur
19.20 uur
19.25 uur
19.30 uur
19.35 uur
20.40 uur

8 leerkrachten aanwezig
10 leerkrachten, 1 ouder
13 leerkrachten, 4 ouders
13 leerkrachten, 6 ouders
13 leerkrachten, 9 ouders
9 ouders gaan enthousiast naar huis, 13 leerkrachten ……..

8 juni sportdag groep 5 t/m 8.
Enkele mededelingen omtrent de sportdag:
 Het sporten begint ’s morgens om 8.30 uur en is afgelopen om 15.00 uur.
 De kinderen graag om 8.20 uur op de parkeerplaats bij het voetbalveld, verzamelen bij de leerkracht.
 Er mag wel, i.p.v. eerdere informatie, geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de voetbalkantine.
 Kinderen mogen deze dag geen schoenen met noppen dragen.
 Leerlingen moeten zwemkleding meenemen.
 De estafette is op de voetbalvelden achteraan.
 We vinden het van belang dat de kinderen gezonde etenswaren en snacks meenemen deze dag.
 De wc’s van het zwembad en de sporthal zijn te gebruiken.
 Er wordt enkel gewisseld nadat het signaal door de leiding is gegeven.
 Gevonden voorwerpen zijn na de sportdag af te halen bij het Groene Hart te Zuidwolde.
In de bijlage het schema van de sportactiviteiten. Als u komt kijken (leuk) kunt u zien waar de groep van uw
kind(eren) op welke tijd actief is.
Schooldag groep 1 t/m 4.
In tegenstelling tot andere jaren hebben de groepen 1 t/m 4 tijdens de sportdag van de bovenbouw op donderdag 8
juni gewoon school.
Oudercafé.
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op het vervolg van onze communicatie met ouders.
Welke kant willen we op?
We hebben een website, het Vlindernieuws, de Vlinderbrief, mailcontact tussen leerkracht / ouder en appverkeer via
klassenouder waarmee we veel informatie delen.
Soms horen we dat er te veel informatie komt, een andere keer wordt de informatie wel gedeeld maar toch gemist
en soms wordt informatie gemist.
We denken er nu aan om een ouderportal te starten waarmee ouders ook de vorderingen van hun kind(eren) kunnen
volgen. Daarbij kan ook nog gebruikt gemaakt worden van een klassenapp.
Is een facebookpagina een optie?
Allemaal vragen waar we tegen aanlopen.
Omdat u als ouder ook duidelijk een deel bent van deze communicatie, willen we in de vorm van een oudercafé eens
met elkaar van gedacht wisselen.
We nodigen iedereen die hier met ons eens van gedachte over wil wisselen dan ook uit voor ons oudercafé op
donderdag 8 juni. Aanvang 20.00 uur en de koffie staat klaar.
Peutergym.
Maandag 12 juni staat het volgende peutergym moment gepland, aanvang 9.00 uur
Vakantie.
We hebben een lang Pinksterweekend en starten weer op woensdag 7 juni om 8.30 uur. Geniet ervan.

