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Agenda september

09-09
14-09
15-09
15-09
16-09
16-09
20-09
22-09
30-09

HWW-avond groep 3
HWW-avond groepen 1/2
Studiedag groep 1/2 , groep 1/2 lesvrij
HWW-avond groepen 6
HWW-avond groepen 4
HWW-avond groepen 5
HWW-avond groepen 7
Studiedag 1, school gesloten
Informatie-avond groep 8

Welkom
Hartelijk welkom allemaal weer terug op school! Na zes weken is het goed om al die vrolijke
gezichten weer te zien en de verhalen te horen. We hebben er zin in! Wij wensen iedereen een fijn
en leerzaam schooljaar toe.

Leerlinggegevens
Wilt u zo vriendelijk zijn wijzigingen in adres, e-mail, gezondheid en medicijngebruik van uw
kind(eren) altijd tijdig aan ons door te geven. U kunt dit mailen aan Laurette via
administratie@obs-depijlstaart.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aan ons verstrekte gegevens.

Babynieuws
Op 4 augustus is juf Miriam bevallen van een prachtige dochter: Fieke.
Fieke woog 3310 gram bij haar geboorte en was 50 cm. lang. Wij wensen
Miriam, Simon en Duuk heel veel geluk met hun dochter en zusje!
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Communicatie met ouders d.m.v. Parro
Aankomende weken gaan wij starten met het communicatiesysteem Parro. Vorig jaar hebben een
aantal klassen dit al uitgeprobeerd en we zijn er erg tevreden over.
Als ouder ontvangt u via de leerkracht een mail om een Parnassys-account aan te maken, Parro
hoort namelijk bij ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
Als u deze heeft aangemaakt, kunt u daarna uw Parro account activeren.
Hoe dit precies in zijn werk gaat, zult u nog via de mail ontvangen.
Houd uw mail dus goed in de gaten!

Speelgoed kleutergroepen
De kleuters spelen elke dag met veel plezier met het speelgoed in de klas. Doordat we hier elke dag
gebruik van maken, gaat er soms iets stuk. Mocht u speelgoed niet meer gebruiken of weg doen,
dan kunt u dit bij een van de kleuterleerkrachten inleveren. U kunt hierbij denken aan
verkleedkleren, Duplo, Lego, Knex, Auto's, Barbies, (plastic/houten) dieren en poppenhuisspulletjes.

Opening dependance
De eerste schooldag was voor de kinderen van groep 7 nog een beetje extra spannend.
Voor de vakantie hadden ze al gezien waar ze zouden gaan zitten in de dependance, maar nu was
het moment echt daar! De dependance werd geopend door het doorknippen van een lintje bij het
hek en feestelijke muziek.
Ook kregen de kinderen van de Jozefschool allemaal een bloem als welkom.
De kinderen zijn met veel enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar in een nieuwe
omgeving!
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Aankomende activiteiten en ouders gezocht
07 SEPTEMBER  Workshop Liefdevol Grenzen Stellen
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-liefdevol-grenzen-stellen
08 SEPTEMBER  Passend onderwijs bij Praat Lokaal ASS
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/passend-onderwijs-bij-praat-lokaal-ass
13 SEPTEMBER  Praat Lokaal HSP https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/praat-lokaal-hsp-3
13 SEPTEMBER  Zoom Workshop Positief Opvoeden
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/zoom-workshop-positief-opvoeden
15 SEPTEMBER  Hoe om te gaan met intense emoties van je kind bij Mama Lokaal Mijdrecht
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/inspirerend-kopje-koffie-bij-mama-lokaal-abcoude
29 SEPTEMBER  Workshop Cyberpesten, wat kan je als ouder doen?
https://derondevenen.ouderslokaal.nl/event/workshop-cyberpesten-wat-kan-je-als-ouder-doen

Voor een totaaloverzicht van de agenda zie: https://derondevenen.ouderslokaal.nl/events

Wij zijn op zoek naar ouders die zich vrijwillig willen inzetten voor onze stichting!
#oudersvoorouders Wij hebben op dit moment de volgende vacatures openstaan:
Penningmeester
Gastvrouw/Coordinator Mama Lokaal Abcoude en Mijdrecht
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