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Weekinfo 21-09-2018 

 

Overblijf begeleiders gezocht: 

Wij zijn op zoek naar extra mensen die de overblijf op een donderdag willen doen. Deze 

dag is juf Judith afwezig op school. We willen graag wat meer mensen op papier hebben 

staan, zodat u maar 1 keer in de 4 weken de overblijf hoeft te doen.  

Hoe meer mensen er bij komen hoe langer de tussenperiode is.  

Voor maandag en dinsdag zijn er genoeg mensen en is juf Judith ook aanwezig om de 

overblijf te doen.  

 

Bezoek schoolarts leerlingen geboren 2013: 

Dinsdag 25 en donderdag 27 komt de schoolarts langs voor de leerlingen die geboren 

zijn in 2013. Hiervoor heeft u thuis een uitnodiging gekregen.  

 

Informatieavond:  

Maandag 24 september hebben we de jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond 

zullen de leerkrachten kort vertellen wat het komende jaar allemaal gebeurt in de groep 

van uw kind. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om vragen te stellen.  

Wij hopen dat u allemaal komt! Het programma is als volgt:  

Inloop: 19.15 uur  

1e ronde: 19.30 uur – 19.50 uur  

2e ronde: 20.00 uur – 20.20 uur 

 

Te weinig vervoer Schoolschaatsen: 

Groep 5/6 zal dit jaar meedoen met het Schoolschaatsen 

Op woensdag 3 oktober 2018 is de eerste les. 

Hiervoor hebben wij een aantal ouders nodig die willen rijden naar de schaatshal in 

Leeuwarden. De lessen zijn op: 3 oktober – 10 oktober – 17 oktober –31 oktober en 

7 november.  

 

Er zijn tot nu toe 2 ouders die aangegeven heeft om te willen rijden naar Leeuwarden. 

Hiermee krijgen wij helaas niet alle leerlingen in de ijshal.  

Er zijn nog minstens 3 auto’s nodig.  

We vertrekken om 09.15 uur van school. De les is om 10.45 uur afgelopen. 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar mwijbenga@elanowg.nl 

Tijdens de weken van het Schoolschaatsen zullen de kinderen van groep 5-6 geen 

gymles hebben!  
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Betaling Schoolschaatsen groep 5-6: 

We hebben nog niet alle betalingen binnen voor het Schoolschaatsen. De kosten voor 

het Schoolschaatsen zijn €21.00. Wilt u dit mee geven naar school in een gesloten 

envelop met de naam van het kind erop. 

 

Tafels oefen groep 5-6: 

Hallo ouders/verzorgers van groep 5, 

In groep 5 zijn het leren en automatiseren van de tafels 1 t/m 10 erg belangrijk. 

1 tafel zal steeds een aantal weken centraal staan. Op dit moment zijn we bezig met de 

tafel van 3.  De leerlingen hebben allemaal een tafel-wc poster mee gekregen zodat ze 

thuis ook kunnen oefenen samen met u of grote broer en zus. 

In het vervolg zal ik u op de hoogte houden via Social schools welke tafel er centraal 

staat in de klas. 

Groeten Juf Miriam 

 

Telefoonlijst:  

In de bijlage kunt u de telefoonlijst vinden.  

 

Vrijwillige oudergesprekken / oudergesprekken op uitnodiging 

In de weken 41 en 42 is er de mogelijkheid, voor u als ouder, om in gesprek te gaan met 

de leerkracht van uw kind.  

Als u graag een gesprek wilt, dan kunt u dit aangeven bij de betreffende leerkracht, 

middels een mailtje te sturen, of om de juf op school even aan te spreken. 

Let wel: dit contactmoment is niet verplicht. 

Het kan zijn dat wij aanleiding zien om in gesprek te gaan. Als dit zo is, dan zal u een 

uitnodiging van ons ontvangen. 

 

PRIVACY WETGEVING: TOESTEMMINGS FORMULIER 

De oudste kinderen van het gezin hebben vorige week een formulier mee gekregen, 

waarin specifiek toestemming wordt gevraagd voor het publiceren van 

foto’s en video’s waarop uw kind(eren) staan. Ook wordt er uitgelegd 

wat het beleid van Elan Onderwijsgroep in deze is. Wilt u dit formulier 

invullen en meegeven naar school? Daarmee voldoen we aan de privacy 

wetgeving, en is onze administratie weer up-to-date. 

Vanaf de website van de school wordt een verwijzing gemaakt naar het 

volledige privacy beleid van Elan Onderwijsgroep. Mocht u daarover vragen 

hebben, dan kunt u deze altijd stellen via privacy@elanowg.nl  U 

ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. 

Mocht het formulier niet aangekomen zijn of het is kwijt geraakt dan kunt u het 

formulier vinden in de bijlage. 
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