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donderdag 5 september 2019

NUMMER 1

Feda, Ranomi en Julia in groep 1-2A
Lugently, Azaliyah en Lennon in groep
1-2B
Ayden in groep 4
Kaya en Caithlyn in groep 6
Kaan in groep 7
Een fijne tijd op de Touwladder!
Praktische zaken
U bent deze week nog van harte welkom om bij het wegbrengen of ophalen in de
ruimte te komen kijken
Vanaf 9 september, volgende week dus, mogen de kinderen zoveel mogelijk
zelfstandig naar hun ruimte gaan. Dat groep 4 nog langer de tijd nodig heeft, is
natuurlijk logisch.
Groep 7 en 8 mogen de deur aan hun kant gebruiken, maar mogen ook via de
hoofdingang komen en gaan
Groep 6 mag de deur bij de aula gebruiken, maar mag ook via de hoofdingang
komen en gaan.
Dus 4 en 5 komen via de hoofdingang.
Kinderen die zelfstandig naar de bso gaan, mogen binnendoor.
Groep 1-2-3 komt en gaat via de kleuterkant
U kunt alle activiteiten van school op de site zien bij de agenda. Die lijst kunt u
eventueel ook printen. http://touwladder.unicoz.nl/informatie/agenda/
Hulp gevraagd
Ook dit jaar vragen we u om af en toe een tas vol handdoeken voor ons te wassen.
De kinderen hebben dan elke dag een schone handdoek op het toilet.
Stond u vorig jaar al op de lijst en wilt u daar gewoon opblijven? Dan hoeft u
niets te doen.
Maar nieuwe aanmeldingen, graag!
Nog steeds geldt de oproep voor luizenouders

Hoe informeren we u als ouder
We proberen u als ouders zo goed mogelijk te informeren. We hebben de volgende
activiteiten:
Activiteit
Wanneer?
Inloop half uur
1e schooldag
Informatieavond met hand-out per
september
ruimte/groep
Startgesprekken
september
Ouderkamer koffie drinken
1e woensdag van de maand
Ouderkamer met thema
3e woensdag van de maand
Groepsoptreden per ruimte
elke ruimte 2x per jaar
Voorlichtingsavond VO (8)
oktober
Leesinloop 1-3
elke 20e van de maand
Meekijkweken p-8:
november en juni
-1 inschrijfmogelijkheid per dag
-via intekenlijst
-in juni mogen ouders groep 3 ook
inschrijven bij groep 4 (ervaren!)
Rapportavonden (vrl advies 7)
gr 1-2 december en juni
gr 3-8 december (facultatief)
gr 8 februari adviesgesprekken
gr 3-7 april (alle ouders)
gr 3-8 laatste schoolweek op aanvraag
Adviesgesprekken 8
februari
Vensters peilingen
maart-april
Muziek onderbouw openlessen
2x per jaar
U kunt alles vinden op http://touwladder.unicoz.nl/informatie/agenda/
Het blijft lastig om de wensen van iedereen in te vullen. Maar regelmatig houden we dit
onder de loep en passen het aan.
Suggesties, opmerkingen, vragen? Stel het de leerkracht of de directeur. Blijf er niet
mee lopen.
3D Informatie avond 11 september
De informatieavond gaan we dit jaar ook anders doen. Ook omdat er verzoeken vanuit
ouders waren om informatie te krijgen en dus niet met de kinderen rond te lopen.
U krijgt de informatie op 3 manieren (3D) aangeboden. Net zoals uw kinderen.
Er zijn twee rondes, waarbij hetzelfde wordt gedaan. Met meer kinderen kunt u dus 2
ruimtes kiezen.
De eerste ronde is: 19.30 – 20.00 uur
De tweede rond is: 20.00 – 20.30 uur.

Brede school activiteiten
De kinderen kunnen zich weer aanmelden voor allerlei leuke activiteiten na school.
Het loopt al aardig vol.
https://bredeschool.unicoz.nl/kindcentrum-de-touwladder/
Schoolfotograaf
Op woensdag 25 september komt de schoolfotograaf. Meer informatie volgt.
Veilig uw kind naar school brengen
De schoolbel luidt. Een auto staat dubbel geparkeerd, er springt een kind uit terwijl een
andere auto achteruit steekt. Op het voetpad fietsen kinderen slalommend langs
wandelaars om op tijd op school te komen. Herkent u dit ook? Het is een dagelijks en
vaak gevaarlijk tafereel. Brengt u uw kind met de auto naar school? Parkeert u uw auto
dan in een parkeervak in de omgeving en loopt u daarna met uw kind naar school. Gaat uw
kind op de fiets? Laat ze dan afstappen bij het voetpad en vertrek iets eerder van huis,
zodat ze rustig en zonder haast op school aankomen.
Surveilleren team Handhaving
Medewerkers van Team Handhaving surveilleren iedere dag bij meerdere scholen
verspreid over de stad. Zij letten op de veiligheid en leefbaarheid rondom de scholen.
Team Handhaving spreekt automobilisten aan die verkeerd geparkeerd staan of
stilstaan waar dit niet mag. Een overtreder kan een waarschuwing, dan wel een
bekeuring krijgen. De boetes kunnen variëren tussen de 95 en 140 euro. Ook fietsers op
het voetpad worden aangesproken. Wist u dat honden niet op het schoolplein mogen
komen? Handhavers letten hier ook op tijdens hun surveillance bij de scholen.
Melden
Ziet u een onveilige situatie? U kunt een melding maken bij Team Handhaving, zodat de
handhavers poolshoogte kunnen nemen en waar mogelijk maatregelen kunnen treffen.
Deze meldingen kunt u telefonisch doen via 14079, of via de MijnGemeente App.
Benieuwd naar wat Team Handhaving nog meer doet? Volg ze op Instagram, Twitter en
Facebook via @THHZoetermeer.
Team handhaving
In gesprek over opvoeden in Seghwaert
Ouders en opvoeders kunnen op dinsdag 10 en 17 september met elkaar in gesprek over
opvoeden. Een gespreksleider van het project ‘Opvoeden Samen Aanpakken’ gaat de
gesprekken met de groep ouders en opvoeders leiden. De gesprekken gaan over
opvoeden en opgroeien van kinderen en de ouders en verzorgers brengen zelf
onderwerpen in waar zij het met elkaar over willen hebben.
Beide gesprekken starten om 13:15 en duren ongeveer 1,5 uur. Deelname is kosteloos. Er
is geen kinderoppas aanwezig, maar neem uw jonge kind(eren) gerust mee.
Iedereen is van harte welkom op de Vaartdreef 115 in Zoetermeer.
Wilt u vooraf met ons mee lunchen? Dan kan dat om 12:30 uur. Voor slechts €2,- p.p.
serveren we een heerlijke en gezonde lunch. Gebruik van de Zoetermeerpascheques; 3,
4, 5, en 6 is mogelijk.
Graag aanmelden bij AnneMarie Hut; 0611720398 of annemarie@stichtingpiezo.nl .

