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Lorentz
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders .

Agenda - Agenda - Agenda
oudergesprekken groepen
1 en 2

donderdag 3, maandag 7 en dinsdag 8
november

Beste ouders en verzorgers,
vorige week bent u per e-mail uitgenodigd om een account aan te maken bij ons
digitale platform voor oudercommunicatie ("Schoudercom").
Al meer dan de helft van alle ouders heeft dit gedaan! Graag verzoeken wij de
overige ouders om dit ook snel te doen, zodat we optimaal aan de slag kunnen met
Schoudercom. Deze nieuwsbrief wordt nog één keer op de oude manier
verzonden, zodat we iedereen bereiken. In het vervolg zal hij via Schoudercom
worden verstuurd, net als alle overige berichten. Daarom is het van belang dat u
zich aanmeldt, anders mist u informatie!
De groepsleerkrachten moeten de koppelingen aan de
leerlingen eerst goedkeuren voordat u Schoudercom kunt gebruiken, daarvoor
vragen wij even uw geduld. De leerkrachten zullen de klassenouders van hun
klassen een aparte rol toekennen, waardoor zij gemakkelijk met alle ouders van
de klas kunnen communiceren.

Ouders die de luizencontrole doen, kunnen deze rol ook krijgen. U
kunt hiervoor via Schoudercom een bericht sturen naar de mailbox van de
administratie.
Aan een leerling kunnen maximaal twee ouders worden gekoppeld. Alleen de
wettige vertegenwoordigers van de leerlingen komen hiervoor in aanmerking.
Tot slot willen wij u vragen bij iedere andere wijziging in uw persoonlijke
gegevens (adres, telefoonnummer, etc.) dit behalve in Schoudercom zelf, ook
door te geven via de mailbox van de administratie.
We kijken uit naar een efficiënte communicatie tussen de school en de ouders.
Fijne herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Henk Lardée

De ouderraad zoekt secretaris
Wordt u onze nieuwe secretaris?
Vindt u het leuk om mee te denken over de plannen en ideeën van de ouderraad?
Wilt u een kijkje krijgen in het reilen en zeilen van de school? Wilt u contact
met andere ouders, maar ook met de schoolleiding? Dan wordt u wellicht onze
nieuwe secretaris!
Benieuwd naar wat u als secretaris voor de ouderraad kunt doen? Lees meer op
de website: Lorentzschool > OR > vacatures OR.
(http://www.lorentzschool.nl/index.php?id=1232)
Klaas Jelsma - voorzitter OR

Oudergesprekken groep 1 en 2!
Donderdag 3 november, maandag 7 november en dinsdag 8
november staan de gesprekken gepland.
Na de herfstvakantie hangen de inschrijflijsten bij de klas.

Kabouterpad
Woensdag 26 oktober en vrijdag 28 oktober wordt het weer druk in het park.
De kleuters lopen het kabouterpad.
Een wandeling met kleine opdrachtjes over de herfst.
Als u een groepje wilt begeleiden, schrijf dan uw naam op de lijst bij de klas.

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 4 november.
Kopij naar: minousche.hoogendijk@lorentzschool.nl
en sharon.groeneveld@lorentzschool.nl

