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Formatie komend schooljaar
Op dit moment zijn we bezig met de formatie van het komend schooljaar. Wanneer dit helemaal rond is, zullen
we dat meteen met u delen. Wel kunnen we melden dat we met vier combinatiegroepen blijven werken en dat
de samenstelling van het team bijna hetzelfde blijft. Dit met uitzondering van juf Mia. Juf Mia heeft besloten
om volgend schooljaar haar werkzaamheden in het onderwijs te beëindigen en gaat met vervroegd pensioen. We
wensen haar natuurlijk het allerbeste en gaan in de laatste schoolweek afscheid van haar nemen. Hierover houden we u natuurlijk op de hoogte. Wanneer er bekend is wie haar gaat opvolgen, laten we dit ook weten. Op dit
moment zijn er gesprekken gaande.

Afmelden bij ziekte
Het komt geregeld voor dat ouders hun kind ziekmelden per app
bij de betreffende leerkracht. Hierdoor gaat er wel eens iets mis,
omdat niet iedere leerkracht elke dag op school is. Wij vragen u
dan ook om het ziekmelden van uw kind(eren) telefonisch te doen.
Het liefst rond kwart over acht in de ochtend, zodat de leerkracht
hier op tijd van op de hoogte is.
Updates SchoolAPP
Er hebben een aantal updates plaatsgevonden binnen de schoolAPP. Hier komen we later wat uitgebreider op
terug. Voor nu is het even belangrijk om te weten dat er iets gewijzigd is voor wat betreft de pushnotificaties.
Er zijn nu twee opties waar u uit kunt kiezen:
Alle pushnotificaties ontvangen. Dit betekent dat u bij elk nieuw bericht een pushnotificatie ontvangt;
Alleen belangrijke pushnotificaties ontvangen. U ontvangt dan alleen een pushnotificatie bij belangrijke berichten de schoolleiding of leerkracht vinkt dit dan aan bij het versturen van het bericht.
U kunt de instelling aanpassen in het menu onder de knop ‘Account’. Zie afbeelding.
Verder wijzen we u erop dat het belangrijk is dat u automatische updates hebt ingeschakeld en altijd de laatste
versie hebt (op dit moment is dat 5.0.23(30) – zie afbeelding.

Onder voorbehoud van typefouten.

Schoolreizen
Gisteren hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 een brief met informatie over de schoolreis meegekregen naar huis. Zij gaan dinsdag 15 juni naar Attractiepark Drouwenerzand.
De schoolreis van groep 1 en 2 staat ook gepland op dinsdag 15 juni. Zij gaan naar
Poolshoogte. Hierover krijgt u z.s.m. meer informatie.
Groep 7 en 8 moeten nog even wachten. Zij gaan op woensdag 23 juni naar Attractiepark Slagharen.
Ook hierover wordt u z.s.m. geïnformeerd.
We wensen alle groepen heel veel plezier! Wat fijn dat het weer kan!

Ingekomen post

KinderzwerfboekStation in de tuin van Carl en Mieke: De PIEPEL-0-THEEK
Alle kinderen moeten kunnen lezen!
In de tuin van Carl en Mieke, Brammertstraat 1 in Schoonoord, staat een KinderzwerfboekStation.
Het station is al open. Hier kunnen kinderen uit Schoonoord en omstreken terecht voor
een
zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert lezen en probeert zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen!
“Wij hebben heel lang als juf en meester gewerkt. Daarbij zijn we steeds meer gaan zien dat lezen een heerlijke, maar ook noodzakelijke bezigheid is. Lezen is belangrijk. Voor jong en oud. Het vergroot je wereld. Je komt
in aanraking met allerlei avonturen, spannende of grappige verhalen.
Nu kun je hier een (1) boek pakken, zomaar, voor niks. Je gaat het vervolgens lezen en als je het uit hebt, laat
je het weer ergens zwerven, of je zet het terug.

Misschien hebben jullie ook nog wel gelezen boeken in de kast staan die een ander kind mag lezen. Die kun je
dan ook laten zwerven. Zet ze bij ons in de doos en wij plakken er een sticker op en laten ze zwerven. Zo raakt
de kast nooit leeg en zijn er allerlei boeken. Goed bezig, duurzaam!”
Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker aan de buitenkant en een code aan de binnenkant. Die
zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het lang in een kast
achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat
kunnen er nog véél meer zijn!
Stuur boeken op een spannende tocht
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat álle kinderen moeten kunnen lezen! Duik in je boekenkast en stuur boeken uit zwerven, zamel boeken in of start ook een KinderzwerfboekStation. Heb je thuis boeken gevonden die je
door iemand anders wilt laten lezen, lever ze dan bij ons in. Wij plakken er dan een sticker op en zetten er een
code in. Jouw boek gaat dan zwerven...
Het is ook spannend om zelf een code aan te maken. Als een ander kind jouw boek dan leest en de code invult
op www.kinderzwerfboek.nl dan krijg je bericht in je postbus! Stickers kun je bij ons krijgen.
Carl en Mieke van Rijn,
Brammertstraat 1,
7848BD Schoonoord. (06 28727329)
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