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Algemeen

Agenda

Groeigesprekken

9-09 Oud papier

Van maandag 14 tot en met maandag 28 september vinden de groeigesprekken plaats met ouder
en kind.

11-09 Nieuwsbrief

07-09 Marjolein afwezig

We hebben er als team voor gekozen om deze gesprekken op school te laten plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat u bij een eerste kennismaking met de leerkracht om tafel kunt.
U kan zich vanaf vrijdag 4 september intekenen
voor een groeigesprek via MijnSchool. Druk op de
knop oudergesprekken en maak uw keuze.
Schrijft u wel zelf ook even de datum op want u
krijgt geen bevestiging.
Om alles goed te laten verlopen, wat betreft de
coronamaatregelen, zijn er een paar afspraken:
•

u loopt met uw kind via de zijkant naar het
schoolplein. Hier wacht u buiten tot de leerkracht u ophaalt voor het groeigesprek;

•

het gesprek vindt met uw kind plaats in het
klaslokaal op 1.5 meter afstand van de leerkracht;

•

als het gesprek is afgelopen verlaat u de
school via de voordeur. Tenzij u nog een ander
gesprek heeft dan wacht u weer op het schoolplein;

•

bij binnenkomst willen we u vragen uw handen
te reinigen. Er hangen een aantal vragen die u
even voor u zelf moet beantwoorden. Na ieder
gesprek wordt de tafel schoon gemaakt. We
zorgen voor voldoende ventilatie.

kindcentrum Meester Snel
Kloosterstraat 13
7581 GE Losser
053-5383994

Huiswerk bij ziekte
Bij verkoudheidsklachten moeten
kinderen thuis blijven. We zijn blij
dat we merken dat u zich hier
goed aan houdt. Het gevolg is wel
dat kinderen lessen missen terwijl
ze niet altijd echt ziek zijn.
In het team hebben we afgesproken dat de leerkracht na twee dagen ziekte contact zoekt om af te
stemmen of uw kind thuis wat kan
doen. Als dit mogelijk is zullen we
een thuiswerkpakket klaar maken
of kijken of uw kind online lessen
kan volgen.
Daarnaast krijgen alle kinderen
van groep 3 t/m 8 vrijdag nieuwe
inloggegevens mee van zuluconnect. Zo kunnen ze ook de eerste
twee dagen al online aan het werk
met de programma’s van school.
We verzoeken u om deze papieren
het gehele
schooljaar goed
te bewaren.
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Vul de kas actie: Jumbo
De ouderraad heeft school aangemeld voor
de “Vul de kasactie” van de Jumbo. Vanaf
2 september krijgt u vouchers bij de boodschappen. Deze kunt u in kluisje 20 van de
Meester Snelschool gooien. Zo sparen we
voor leuke dingen voor de school.
Doet u ook mee?

Rookvrije zone
Aan het hek voor school is een nieuw bord geplaats: dit terrein is
rookvrij: op weg naar een rookvrije generatie. De gemeente heeft
dit bord opgehangen. Samen met de gemeente en alle basisscholen
willen we zorgen voor een rookvrije generatie.
Onze school en schoolplein zijn rookvrij, maar ook bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen hopen we dat u er rekening mee
houdt om voor school niet te roken.

Groepen

Bijbeverhalen
Komende week
gaan de verhalen
over de storm op
het meer

PBS gedragsles
Komende week staat
de volgende gedragsles
centraal:

Het lied dat centraal
staat is “Zegen ons
algoede”.

Verantwoordelijkheid:
Loop naast je fiets

Rapporten mee
Veel kinderen hebben hun rapport nog thuis liggen. Wilt u deze weer
meegeven aan uw kind?

Groep 5/6: meester Lars
In groep 5/6 loopt op de donderdag en vrijdag meester Lars stage. Hij is een derdejaars stagiaire van de PABO. We wensen hem
een fijne tijd toe bij ons op school
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