Nieuwsbrief 9
21 april
24 april t/m
05 mei
17 mei
23 mei
25 en 26 mei
02 juni

Beste ouders/verzorgers,
Koningsspelen en continurooster tot 14 uur
Meivakantie
Juffenfeest
OV vergadering
Hemelvaartsdag en dag erna (alle kinderen vrij)
Nieuwsbrief 10

Digitale schoolborden
Onze digitale schoolborden in groep 1-2-3 en in 7-8 worden ouder
en slechter. De lichtopbrengst van de beamerlamp wordt bij beide
borden steeds minder. Het nadeel van zo’n beamer is de
onderhoudsgevoeligheid. Bovendien zorgt direct licht op het
digibord dat het zicht vermindert. Sowieso is het beeld op zo’n
bord minder scherp dan op een touchscreen. We hebben daarom
in beide groepen gekozen voor nieuwe touchscreens en hebben
die inmiddels aangeschaft. De oude borden worden in de
meivakantie verwijderd en de touchscreens geïnstalleerd. We zijn
er heel blij mee. Het beeld op een touchscreen is namelijk
scherper dan bij een digitaal schoolbord. Er is geen beamer
nodig waardoor een touchscreen over het algemeen
onderhoudsvrij is en door de multitouch techniek kunnen
meerdere leerlingen tegelijkertijd op het scherm werken. We
hebben gekozen voor verrijdbare touchscreens die flexibel in te
zetten zijn binnen een lokaal. Kortom, na de vakantie zijn we, als
het gaat om onze borden, helemaal up-to-date.
School Maatschappelijk Werk
Onze vaste school maatschappelijk werker Lea Peters keert
voorlopig niet terug bij ons op school in verband met haar
gezondheid. Inmiddels heeft zich een uitstekende vervanger
aangemeld bij ons. Hij stelt zichzelf hieronder aan u voor.

Voor u een nieuw gezicht, graag stel ik mijzelf even voor! Mijn
naam is Remon van Galen, 36 jaar en werkzaam vanuit de
organisatie Kwadraad. Als tijdelijke vervanger van Lea Peters ben
ik als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school
van uw kind(eren). Heeft u opvoedvragen, problemen met
rondkomen, of heeft u te maken met zaken als bijvoorbeeld
pesten of scheiding? Neem gerust contact met mij op, ik ga graag
met u in gesprek. U kunt mij bereiken via onderstaande
contactgegevens.
r.vangalen@kwadraad.nl
Juffenfeest
Op woensdag 17 mei vindt het juffenfeest plaats. Op dit moment
is het nog een verrassing hoe de ochtend gaat verlopen, maar
daar informeren we u na de meivakantie over.
Koningsspelen
We kunnen terugkijken op zonnige en gezellige koningsspelen.
De kinderen hebben zich sportief in kunnen zetten, genoten van
allerlei activiteiten en heerlijke pannenkoeken gegeten. We willen
iedereen die geholpen heeft deze dag tot een succes te maken
bedanken.
Aanwezigheid directeur
De directeur is op donderdag 11, woensdag 17, maandag 22 en
dinsdag 30 mei op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 juni

We wensen iedereen een fijne
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