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Agenda 
Ma 03 sept 19.00 Info gr 1/2 

20.00 Info gr 5/6 

Di 04 sept 19.00 Info 3/4  
20.00 Info 7/8 en 
Level/Up 

Wo 05 sept Groep 5/6: 
Kunstmenu: Urban 
Matterz 

Do 06 sept  

Vrij 07 sept  

 

Toestemming 
In het kader van de nieuwe wet op de privacy vragen wij u toestemming voor het gebruik van 

foto’s en video’s. Dit formulier vindt u in de bijlage. Wij vragen u dit formulier ingevuld en 

ondertekend af te geven aan de leerkracht van uw zoon of dochter. 

Formulier actuele gegevens 
Aan het begin van elk schooljaar willen we de gegevens van onze leerlingen actualiseren. 

Hiervoor krijgen de kinderen per gezin vandaag een formulier mee naar huis en we vragen u 

om alle gegevens in te vullen en het ingevulde formulier z.s.m. weer in te leveren bij onze 

administratrice, Karen van Driel. 

Website up-to-date 
Afgelopen week is er weer hard gewerkt om de website up-to-date te krijgen. 
Inmiddels zijn de nieuwe schoolgids en ouderkalender toegevoegd. Ook zijn alle 
mailadressen van de teamleden weer up-to-date. 
Toch is hij nog niet helemaal af, want o.a. moet het nieuwe logo nog toegevoegd worden.  
Wij vinden het leuk wanneer u regelmatig de website bezoekt, zodat u de vernieuwingen ziet 
en verder natuurlijk voor het laatste nieuws, de nieuwsbrieven, kalender en andere 
activiteiten rondom de groep van uw kind(eren). 

Ouderkalender 
Vandaag krijgen alle oudste kinderen per gezin de ouderkalender mee naar huis. Hierin vindt 

u wat praktische informatie en o.a. de schoolvakanties en bepaalde activiteiten. Mocht u er 

onverhoopt geen ontvangen hebben, dan is deze verkrijgbaar bij de administratie. 
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Gezonde school 
. 
We hebben aangetoond aan de 
voorwaarden te voldoen om 
onszelf een gezonde school te 
mogen noemen. Daar zijn we 
natuurlijk trots op!                     
Bij de ingang zie je daarom 
deze plaque hangen.      
Hiermee is het natuurlijk niet 
afgerond. Gedurende dit 
schooljaar blijven we samen 
alert op de gemaakte afspraken 
en gaan we ons verdiepen in de 
mogelijkheden om een 
volgende stap te kunnen zetten 
op dit gebied. 
 
 

 

 

 
 
 

 
  

Vorderingen nieuwe plein 
Afgelopen week is er een gesprek geweest met de gemeente, waarbij Patrique Dankers 
(voorzitter van de MR) en ik een concept tekening hebben gezien. Tijdens dit gesprek 
hebben we o.a. vooruit gekeken naar de planning, acties in beeld gebracht en gekoppeld 
aan betrokken personen. Er zijn nog verschillende activiteiten te ondernemen, maar we 
hebben goede hoop dat alles richting het einde van dit kalenderjaar van start kan gaan. 
Natuurlijk houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 

Afwezigheid Wim 
Vanaf volgende week dinsdag is onze conciërge Wim afwezig. Hij is aan het genieten van 
een verdiende vakantie. We hoeven hem gelukkig niet lang te missen, want de week daarop 
komt hij al weer terug. We wensen hem een heerlijke vakantie!  
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Schoolfotograaf 
Hierbij willen we u er even aan herinneren dat u uw kinderen nog kan opgeven voor de 

gezinsfoto tot a.s. dinsdag 4 september. Stuur hiervoor een mail naar lindt@lindt.nl en 

vermeld daarin de namen van de kinderen, de groep en de leerkracht en of ze gebruik 

maken van de naschoolse opvang. Het rooster hangt maandag 10 september op het 

prikbord bij de hoofdingang. 

Flessenactie 
Onze school is gestart met de inzameling van lege flessen. U kunt uw flessen deponeren in 

de winkelwagentjes die in de centrale hal staan. Samen gaan we er een mooi bedrag van 

maken. 
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