Nieuwsbrief april 2018
Conciërge
Vanaf maandag 9 april hebben wij weer een conciërge op school. Meneer Keith Brown zal
iedere maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 14.30 uur op school aanwezig.
De eerste taken liggen bij het onderhoud van het groen rondom de school, zodat de
kinderen op een schoon schoolplein kunnen spelen.
Portfolio
Mocht u het portfolio nog thuis hebben liggen, wilt u deze dan aan uw zoon of dochter
mee naar school geven?
Resto van Harte
Op woensdag 11 april zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 een gezond ontbijt leren klaarmaken. Medewerkers van Resto van Harte komen naar school om te kinderen te vertellen
waarom ontbijten belangrijk is en hoe een gezond ontbijt eruit ziet. De kinderen krijgen
ook informatie mee om thuis een gezond ontbijt te kunnen klaarmaken.
Privacy
De regels rondom privacy worden in de maand mei aangescherpt. Het maken van foto’s of
filmpjes tijdens activiteiten is geen enkel probleem. Als school hebben wij van alle ouders
toestemming om deze foto’s of filmpjes te plaatsen op de sociale media. U als ouder heeft
deze toestemming niet. Wij willen u dan ook vragen om de foto’s of filmpjes die u op
school maakt niet te plaatsen op de sociale media. Alvast bedankt!
Zwerfboeken
Een zwerfboek is een boek dat je niet meer hoeft te lezen. Je laat dit achter in de trein,
een café en je hoopt dat iemand anders het boek gaat lezen. Boeken die u niet meer wil
lezen, kunt u brengen naar het Envida gebouw aan de Becanusstraat. Hier komt een punt
om zwerfboeken te verzamelen. U kunt daar een boek brengen en weer een ander boek
meenemen. Groep 3 is gevraagd om het verzamelpunt officieel te openen. Dit gaat op 12
april plaatsvinden.
Eindtoets
De eindtoets voor groep 8 zal plaatsvinden op 17 en 18 april. Wij nemen de IEP toets af,
omdat deze toets voor de kinderen minder belastend is dan de CITO eindtoets.
Koningsspelen
Op 20 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Wij beginnen deze dag met een
schoolontbijt. De kinderen moeten zelf alleen een bord, bestek en beker meenemen. Na
het officiële landelijke startschot zullen de kinderen allerlei ludieke en sportieve spellen
gaan spelen. Bij goed weer zullen ook de peuters meedoen aan de spelletjes van de
Koningsspelen.
Staking
In verband met de onderwijsstaking is aanstaande vrijdag 13 april de school gesloten.

Team Emile Weslyschool.

