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Praktisch schoolnieuws
Schoolbenodigdheden
Zoals elk jaar vragen wij aan u om
vanaf groep drie de volgende
schoolspullen de eerste week weer
mee te nemen:
23 rings multomap met 5 tabbladen,
Etui met kleurpotloden, HB potlood,
gum, puntenslijper met opvangbakje
en een liniaal van hout.
In groep 4 komt daar een vulpen bij.

Verdrietig nieuws
We beginnen het nieuwe schooljaar helaas met
verdrietig nieuws. Op 15 augustus jl. is, na een
langdurige strijd , de vader van Danni Bekkering
overleden. Vlak na dit verdrietige nieuws kregen
we bericht dat ook de moeder van Caithlyn
Schrederhof na een kort, hevig ziekbed op 13
augustus jl. is overleden. Wij zijn door beide
gebeurtenissen geschokt en verdrietig. De
uitvaarten hebben inmiddels plaatsgevonden.

Nieuw ACCOUNT of Overzetten!

Zowel Danni als Caithlyn zitten aankomend
schooljaar in groep 6/7 bij juf Nienke. Er zal in de
klas uiteraard aandacht besteed worden aan dit
grote verdriet.
De school onderhoudt het contact met de
families. Een kaart of brief mag u achterlaten bij
de administratie van de school, wij zorgen dat
deze bij de families terechtkomen.

Voor de vakantie stuurden wij een
bericht dat Basisschoolnet gaat
samenwerken met digiDuif. Onze
nieuwsbrieven en schoolberichten
versturen wij digitaal. Dit is op dit
moment nog niet mogelijk voor de
hele school omdat pas een klein
groepje ouders hun account hebben
overgezet. U ontvangt vandaag onze
nieuwsbrief nummer nul dus
ouderwets op papier . Hoe te
handelen:
U logt in bij Basisschoolnet en geeft
toestemming om uw account over te
zetten naar digiDuif.
Mocht het niet op deze manier
lukken of bent u een nieuwe ouder,
dan kunt u gebruik maken van de
code in bijgaande brief.
Wij verzoeken u dringend om dit
vandaag of morgen te doen.
Dit i.v.m. uitnodigingen voor de
omkeergesprekken van volgende
week en het instellen van de agenda
aanstaande woensdag door de
leerkrachten.
Mocht het één en ander niet lukken
dan kunt u contact opnemen met juf
Esther (groep 4B). Een extra optie
van digiDuif is dat zij ook werken met
een app op uw telefoon of tablet,
dus niet alleen per mail.
Deze is te downloaden via de play
store of app store.

Wij wensen beide families heel veel sterkte met
dit grote verlies.
Een moeilijke overgang is het dan nu naar de
volgende nieuws items onze excuses hiervoor.
Geboorte nieuws
Juf Jill is op 12 augustus bevallen van een mooie
dochter. Julia Evie is haar naam. Moeder en
dochter maken het goed!
Nog meer baby-nieuws juf Marije verwacht in de
loop van dit schooljaar haar derde kindje. Beide
juffen feliciteren wij met hun heuglijke nieuws.
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