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Geboren

Romy
3 september heeft Livia uit groep 1-2A een zusje gekregen.
We wensen het gezin heel veel geluk!
Startgesprekken
U heeft deze week een uitnodiging ontvangen voor een startgesprek. U bent uitgenodigd
op maandag 23 september of woensdag 25 september.
Tijdens het gesprek krijgt u een uitdraai van ons leerlingensysteem mee. U kunt dit
ter plekke controleren in de teamkamer. Dit is in plaats van het noodformulier en zo
hebben we de juiste gegevens. Heel belangrijk, want niets zo vervelend als u gebeld moet
worden en we hebben geen juiste telefoonnummers. U mag de uitdraai niet mee naar huis
nemen ivm de privacy. Binnen een minuut heeft u alles gecontroleerd.
Broertje/zusje ingeschreven?
Regelmatig blijkt dat een broertje of zusje van uw kind bij ons op school nog niet staat
ingeschreven. Voor onze planning is dat wel handig.
Wilt u dat laten controleren ? Dat kan bij de administratie, bij Sylvia de Kuijer of per
mail: info@touwladder.unicoz.nl.
Schoolfotograaf
Op woensdag 25 september komt de schoolfotograaf.
De schoolfotograaf komt foto's maken van de groepen en de individuele kinderen.
De kinderen gaan onder schooltijd individueel en met hun groep op de foto.
Als extra service bieden wij u de gelegenheid om na schooltijd met broertjes/zusjes
van thuis een foto te laten maken.
Vanaf 23 september kunt u zich inschrijven op een lijst die bij de hoofdingang op het
prikbord hangt. Als school doen we daar niets mee.
Het zijn blokken van een half uur tussen 12.45 uur en 14.45 uur. Er kunnen ongeveer 18
broertjes/zusjes foto's gemaakt worden in een half uur.
Op woensdag 25 september, de dag dat de fotograaf komt, gaat de deur aan de
kleuterkant om 12.45 uur open. De fotograaf zit dan in de speelzaal.
De achtergrond is licht.

