Weeknieuws 20
16 april 2019
Personeelsdag
Morgen, vrijdag 17 mei, is er een personeelsdag van Innoord, alle kinderen zijn vrij!!
Social Schools
Vandaag ontvangt u een brief over Social Schools. Social Schools is een schoolapp
waarmee wij u op de hoogte kunnen houden van onder andere: berichten van de leerkracht,
oudergesprekken en agendapunten. In de brief staat vermeld hoe u zich aan kunt melden.
Doet u dit zo snel mogelijk! Tot de zomervakantie zullen wij nog gebruik maken van een
papieren nieuwsbrief en informatie via de e-mail. Ons streven is om hier na de
zomervakantie steeds minder gebruik van te gaan maken. De eerste maanden is het niet
alleen nieuw voor u maar ook voor de leerkrachten, wij vragen u daar rekening mee te
houden. Bedankt!
Link naar de Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.socialschools.socialschools
Link naar de Appstore:
https://itunes.apple.com/nl/app/social-schools-3-0/id1331861040?mt=8
Schoolkamp schoolverlaters
Van woensdag 19 t/m vrijdag 21 juni gaan de schoolverlaters op schoolkamp.
De leerlingen hebben hier een brief over mee naar huis gekregen. Mocht u deze brief niet
hebben ontvangen dan kunt u deze bij meester Michel of Mariska van de administratie
ophalen. In de brief staat informatie over de bestemming en de betaling van het
schoolkamp.
Financieel spreekuur
Vanuit Doras is Miloud Draouy, op woensdagochtend tussen 8:30 – 10:30 uur (kamer
tegenover groep 8) op school aanwezig voor uw financiële vragen.
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer informatie over de spreekuren op
Het Vogelnest.
Ouderbijdrage
We missen nog veel betalingen voor de ouderbijdragen.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk in orde maken?
Vriendelijk bedankt!
De ouderbijdrage kunt u overmaken op:
NL12 RABO 0330 8209 58
t.a.v. P. LAKKE INNOORD
(Onder vermelding van de voor en achternaam van uw kind(eren)

Taal en ouderbetrokkenheid
Wil je beter Nederlands leren spreken?
Wil je weten wat er op school gebeurt?
Wil je thuis je kind kunnen helpen?
Meld je aan voor een cursus Taal & Ouderbetrokkenheid Op het Vogelnest.
De cursusu is op:
Maandag van 8:45 tot 11:45 u
Woensdag van 12:00 tot 14:00 u
Voor de inschrijving heeft u uw BSN nummer nodig.
Jarig!
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