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Belangrijke data
Di. 10 sept.
Di. 10 sept.
Woe. 11 sept.
Do 12 sept.
Vrij. 13 sept.

Studiemiddag
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Schoolfotograaf

Nieuws van de school
Regel van de week
Deze week staat regel 3 centraal: ik heb een respectvolle houding.
Dit betekent dat wij deze week extra aandacht hebben voor een
respectvolle houding.
Omgangsregels
Regels en afspraken zijn binnen de schoolorganisatie noodzakelijk. Het leren omgaan met
deze regels is een taak van de school. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar met
respect behandelen. Dat geldt voor volwassenen onderling, kinderen onderling, maar ook
van kinderen naar volwassenen en andersom. Wij praten met elkaar op de juiste manier
en op de juiste plaats.
Informatieavond
Afgelopen donderdag hebben wij de informatieavond gehad. In het eerste half uur is de
huidige stand van zaken gegeven op het Meesterwerk en de toekomst visie. Daarna
hebben de ouders informatie gekregen over de doelen in de verschillende groepen. De
aanwezigen hebben deze avond een jaarkalender ontvangen. Deze is vanaf morgen ook
digitaal beschikbaar op onze website.
Als u vragen heeft over de informatieavond, kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw
kind.
Kennismakingsgesprekken
Deze week zijn de kennismakingsgesprekken. Zoals eerder bericht, verwachten wij dat u
het formulier ingevuld naar het gesprek meeneemt. Wij hopen na het gesprek meer
duidelijkheid te hebben met betrekking tot de onderwijsbehoeften van u kind(eren).
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Schoolfotograaf:
Vrijdag is de fotograaf weer in school. Vanaf 15.15 uur
worden de familiefoto’s gemaakt. U kunt hiervoor deze
week nog inschrijven op het rooster aan de keukenwand
in de hal op een tijd die u uit komt.

Fant Josephine Kuiper
Deze week de nieuwe ladder,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het is dus ook tijd voor een
nieuwe ladder.
Helaas hadden we wat tegenslag in het afdrukken van de ladder maar het is gelukt en hij
is heel leuk geworden (al zeg ik het zelf). Deze week wordt de ladder in de klassen
uitgedeeld, de digitale versie kunt u vanaf morgen op de website raadplegen.
Dit jaar zullen er 2 ladders zijn i.p.v. 3 (zoals de voorgaande jaren). De periode van de
eerste ladder is van september t/m januari.
Ook anders dit jaar is de manier van inschrijven. Dit kan vanaf nu uitsluitend via de site
van De Schoor met een digitaal formulier. Dit is makkelijk, snel, duidelijk en heel
belangrijk AVG proof. www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv is de link die u hier
voor kunt gebruiken. Dit staat ook duidelijk vermeld op de ladder. Na inschrijving krijgt u
een bevestiging dat uw gegevens zijn ontvangen. Let op, dit is geen bevestiging van
plaatsing in de workshop. Die ontvangt u later van mij.
Ik denk dat er weer een leuke ladder is voor het komend half jaar. Mocht u toch iets
missen of een suggestie hebben voor activiteiten, dan hoor ik dat graag van u. Wie weet
kan ik dat dan volgende periode meenemen in de ladder.
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