2018-2019 - nummer 6 -

nieuws

4 december 2018

Kalender december-januari

Schoolvrije dagen

6 december:
7 december:
19 december:
24 december:

Hou er rekening mee dat donderdag 6 december
(Sinterklaas) en vrijdag 7 december (studiedag
team) schoolvrije dagen zijn.

21 t/m 23 januari:

schoolvrij ivm Sinterklaas
schoolvrij ivm studiedag
jaarsluiting
kerstvakantie
(t/m 4 januari ‘19)
intekenen gesprekken

Wat is een klassenouder?
Bij de start van het schooljaar worden door de
oudervereniging ouders gezocht om voor een
specifieke klas de organisatie van diverse taken in
de klas op zich te nemen.
Deze klassenouder is een aanspreekpunt voor de
betreffende klas. Hij of zij coördineert samen met
de leerkracht de inzet van andere ouders bij
diverse activiteiten.

Ouderbijdrage
Wanneer u als ouder / verzorger de vrijwillige
ouderbijdrage overmaakt is het belangrijk dat u
bij de beschrijving de naam en klas vermelden
omdat het anders onduidelijk is welke ouders/
verzorgers betaald hebben. Alvast bedankt voor
de medewerking.
Lichtjestocht (reminder)
Denk u aan de briefjes van de lichtjestocht.

Deze taken worden niet alleen via de leerkracht
aangeboden. Ook de oudervereniging heeft als
organisator van vele activiteiten op school een
grote rol daarin.
De taken van de klassenouder bestaan dus uit:
Een eerste aanspreekpunt voor de
leerkracht voor het verkrijgen van hulp
door de ouders, voor de ouders en voor
de oudervereniging;
Het werven van ouders voor diverse
activiteiten, zoals bijvoorbeeld uitstapjes
met de klas waarbij vervoer geregeld
moet zijn, begeleiding bij spelletjes,
knutselen, luizencontrole, etc.;
Ideeën voor een activiteit binnen de klas
bij de leerkracht aanreiken.
Dit jaar is de verdeling van klassenouders als
volgt:
Groep 8:
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

6/7:
5:
3/4:
1/2a :
1/2 b:

Carla Degeling, Linda Bos
en Andrea Stevens
Linda Amendt
Mandy van Lier
Kelly Craenmehr
Linda Verkoelen
Nicole Zwaan

Bij vragen mag u de betreffende persoon gerust
even persoonlijk aanspreken. Een mail sturen
naar or@nieuweschool.nu kan natuurlijk ook.
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