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Kalender:
26 sept.

Vergadering MR

28 sept.

Schoolfotograaf

3 okt.

Start Kinderboekenweek

9 okt.

Algemene ouderavond

Ontruimingsoefening
Vorige week woensdag hebben de kleutergroepen en de groepen 3 een ontruimingsoefening
gehouden. Afgelopen donderdag hebben de peuters, de baby ‘s en alle kinderen van de school
het gebouw verlaten. Binnen ongeveer 3 minuten was iedereen buiten. De leerkrachten oefenen
zelf met de groep en twee keer per jaar is er een echte ontruimingsoefening.
Poort open 8.20 uur
Het toegangshek voor de fietsenstalling wordt om 8.20 uur.
Wilt u uw kind niet eerder naar school sturen, want anders ontstaat er een file op het fietspad.
Ouders gevraagd
Voor de Ouderraad zoeken we nog een aantal enthousiaste ouders
die de school willen helpen met het organiseren van allerlei activiteiten. Wilt u een keer meedraaien bij een vergadering van de Ouderraad ? U bent van harte welkom. Meer informatie bij Cindy
Haring ( moeder Viénne groep 7/8) of bij Arie Krijgsman.
Schoolfotograaf
Op vrijdag 28 september komt de schoolfotograaf op school. Op
die dag zullen er weer leuke portretfoto’s van de kinderen gemaakt worden en uiteraard ook een klassenfoto. De portretfoto
wordt gemaakt met een donkergrijze achtergrond, terwijl bij de
groepsfoto de
achtergrond kleur wit is. Houd hiermee rekening met de kleding.
Dit jaar is er géén mogelijkheid om een broer/zus foto te laten maken. Afgelopen jaren heeft de
organisatie om deze foto na schooltijd te laten maken veel gevergd van de werkgroep
Schoolfotograaf. Vandaar dat in overleg met de school dit besluit genomen is.
Voor eventuele vragen zijn we beschikbaar op beide locaties vanaf 8.15uur.
Met vriendelijke groeten,
werkgroep Schoolfotograaf
GGD jeugdgezondheidszorg beter bereikbaar !
Bereikbaarheid van ma t/m vr van 8.00 -17.00 u : 088 - 144 71 11
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
Evaluatie informatie/inloopavond
Wat vond u van de afgelopen informatie/inloopavond? Graag uw reactie zodat we dit eventueel
voor een volgende keer kunnen aanpassen. Uw reacties kunt u mailen naar
directie@rotandaschool.nl
Overblijfbijdrage
Heeft u de overblijfbijdrage al overgemaakt of de machtiging ingevuld ? Wilt u misschien overblijfouder worden op school ? Ook voor een enkele keer kunnen wij u hulp goed gebruiken.
Informatie bij Emma van Dopperen (overblijfcoördinator ) ( emma.vandopperen@skorscholen.nl) of bij Arie Krijgsman.
Ouderavond dinsdag 9 oktober
Op dinsdag 9 oktober is er vanaf 19.30 uur een
algemene ouderavond. Er komt een informatiemarkt en u kunt een aantal workshops bezoeken. O.a. over het gebruik van de iPads en Chromebooks, Rekenen met Wereld in Getallen,
Kanjertraining: wat leert je kind daarvan op
school ? Binnenkort ontvangt u een aparte uitnodiging.

Tielse Kinderraad
Dit schooljaar doen we met twee kinderen uit groep 7 en 8 mee aan de Tielse Kinderraad. De
Tielse Kinderraad bestaat uit kinderen uit de bovenbouw van de Tielse Basisscholen en vergadert
10 keer per jaar in de Raadszaal van de Gemeente Tiel. Het overleg gaat over allerlei zaken waar
kinderen bij betrokken zijn of wat ze belangrijk vinden in Tiel.

