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Kalender:
20-24 sept
21 sept
22 sept
27-29 sept
29 sept
4 okt
5 okt
6 okt
11 okt

Ambitiegesprekken – u ontvangt een uitnodiging via Parro
MR
autoloze dag
Schoolkamp groep 8
Start KinderPostzegelActie
Mad Science Show
Studiedag, alle leerlingen hele dag vrij
Verjaardag juf Karin
Start Kinderboekenweek, thema “Worden wat je wilt”
Groep 1/2/3 Voorstelling KunstMenu

3 nov

alvast voor uw agenda: Kledingactie!

Verlof aanvragen:
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind, dan dient u minimaal 8 weken van te
voren via het verlofformulier toestemming te vragen aan de directeur van
de school. U kunt een formulier op de website downloaden, of een
exemplaar ophalen in het directiekantoortje en vervolgens ingevuld
afgeven op school.
We vinden het erg prettig wanneer u vooraf zelf goed uitzoekt of de
verlofaanvraag voldoet aan de leerplichtwet. Maak bij twijfel gerust een
afspraak met de directie.
Kijk voor de volledige toelichting op onze website:
https://deregenboog.dewaarden.nl/ziekmelding-en-verlofaanvraag-lang/

Handig om te weten:







Heeft u uw privacy voorkeuren al doorgegeven via Parro? Hier hebben
wij u een mail over gestuurd op 6 september jl. Alvast bedankt!
Heeft u al een kijkje genomen op het ouderportaal? U kunt daar
wijzigingen doorgeven van uw NAW gegevens. Vooral de juiste
telefoonnummers zijn van belang (uw eigen nummer, een noodnummer of van uw werk), zodat we u kunnen bereiken wanneer uw
kind bijvoorbeeld ziek is geworden op school.
Doet u ook regelmatig een check op hoofdluis? Fijn als u – wanneer u
neetjes of luisjes ontdekt - hier melding van maakt op school. Dit kan
bij de groepsleerkracht.
De schoolgids is in concept klaar en wordt door de MR gelezen. U vindt
binnenkort het nieuwe exemplaar op onze website op de pagina ‘Onze
school – schoolontwikkelingen’.

Hummeltjesclub update
Wij verhuizen naar vrijdag!
Op 24 september starten wij het nieuwe seizoen van de Hummetjesclub.
Elke vrijdag van 14:30 uur tot 15:30 uur in de gymzaal De Waai en met
lekker weer op het trapveldje. Als er geen school is , is er ook geen
Hummeltjesclub.
De kosten bedragen €2,50 pm of €22,50 voor een heel seizoen. Dit is
inclusief iets lekkers en drinken.
Alle kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar uit Langeweg of Mariaschoolleerlingen zijn welkom.
Wij zoeken ook vrijwilligers die het organisatieteam willen versterken. Wij
zijn steeds met twee begeleiders aanwezig en bij bijzondere bijeenkomsten
(Sinterklaas of met afsluitingsdag van de Hummeltjesclub) met alle
begeleiders.
Voor aanmeldingen of meer informatie:
Cindy van der Wagt
06-55695181 / clvandrie@live.nl
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We gaan er weer
een veilig en verkeersvriendelijk schooljaar
van maken samen.

