Schooljaar 2017-2018

Koerier 12, 9 maart 2018

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:
12,13 en 15 maart
14 maart
16 maart, groep 5
19 maart, groepen 4
21 maart
20 maart, groepen 1-2
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Oudergesprekken
Stakingsdag
Bezoek IT-lab
Lessen met de Brandweer
Open dag
Palmpaasstokken versieren
Paasviering
Studiedag
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
Schoolvoetbaltoernooi

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Alexander, Annika, Jurre, Jean, Jino. We wensen
jullie een gezellige tijd op de Augustinusschool!
Van harte gefeliciteerd
23 februari is juf Kim bevallen van een gezonde dochter.
Zij heet Demi. We wensen Nick en Kim samen met hun
dochtertje Elin een gezellige kraamtijd toe.

Bericht van de nieuwe leerlingenraad
Beste ouders van de Augustinusschool,
Zoals u misschien al heeft vernomen is er een nieuwe leerlingenraad op school.

Dit zijn wij: de leerlingenraad. Van links naar rechts: Joy en Liv uit groep 8, Marcus
en Lynn uit groep 7 en Abe en Anouk uit groep 6.

Wij hebben veel plannen en staan te popelen om deze uit te voeren. Wij komen
bijeen om te vergaderen over wat we opmerken bij de kinderen. Kinderen hebben
allemaal ideeën om de school nog leuker te maken. Wij willen bijvoorbeeld een
ideeënbusje maken zodat de kinderen hun ideeën daar kwijt kunnen. Wij hopen
dat jullie de informatie hebben begrepen. Met vriendelijke groet, de leerlingenraad.
Pasen
Woensdag 28 maart vieren wij het paasfeest op school, van 8.30 tot 12.00 uur. De
dag begint met een paasontbijt. Alle kinderen maken thuis een ontbijtpakketje voor
elkaar klaar. Hoe gaat dit in zijn werk?
Woensdag 21 maart trekken de kinderen een lootje op school. Op dit lootje geeft
het kind aan wat hij/zij graag wil eten tijdens het ontbijt. De kinderen van de
groepen 1-2 vullen hun lijstje in de klas onder begeleiding van hun ouders in. De
kinderen maken op school een mandje waar het ontbijt in komt. Om
teleurstellingen voor andere kinderen te voorkomen, vragen wij u om geen extra
traktaties in het mandje te doen.
Vanaf 10.30 uur organiseren alle leerkrachten een vossenjacht door de wijk. De
kinderen van groep 1 doen dit onder begeleiding van enkele hulpouders.
Kidsrun
Binnenkort ontvangt u van de Ouderraad een inschrijfformulier voor deelname aan
de Kidsrun 2018. De Kidrun vindt plaats op 15 april.
Paasei wedstrijd
De leerlingen van groep 8 zijn creatief
bezig geweest met het ontwerpen en
beschilderen van een reuzepaasei. Op 12
maart wordt het beschilderde ei samen met
nog 9 andere eieren in het winkelcentrum
Kerkelanden geplaatst. Vanaf dat moment
kan er gestemd worden. Welk ei vindt u het
mooist, leukst of meest origineel?
Stemmen kan offline via stemkaartjes in het
winkelcentrum en online via de
facebookpagina van het winkelcentrum
Kerkelanden. De school kan hiermee een
hoofdprijs van €750 winnen! Het paasei
met de meeste stemmen wint. Dus
…..allemaal graag even stemmen.

Parro app
De afgelopen weken hebben de meeste ouders gereageerd op
onze oproep om deel te nemen aan de Parro app. Leerkrachten
hebben al regelmatig interessante gebeurtenissen binnen de
groep via deze app met u gedeeld. Ook zijn er al korte
mededelingen via de Parro-app gecommuniceerd tussen ouders

en leerkrachten. Hebt nog geen Parro? Dan ontvangt u deze week nogmaals per
e-mail een koppelcode en kunt u de volgende stappen doorlopen om een
account voor Parro aan te maken. U moet natuurlijk wel eerst de app op uw
telefoon installeren.
ü Via de webapp
• Accepteer de uitnodiging uit de e-mail. U wordt automatisch doorgestuurd en de
koppelcode wordt voor u ingevuld.
• Doorloop de stappen om een nieuw account aan te maken of een bestaande te
gebruiken.
ü Via de Parro-app
• Open de app en druk op "Ouder"
• Druk op "Maak een account"
• Vul de koppelcode in die u heeft ontvangen en druk op volgende.
• Vul uw e-mailadres en een wachtwoord in.
• Vul uw naam in
Heeft u graag hulp bij het installeren? Loop dan gewoon naar binnen. We helpen u
graag.
Save the date!!!
Want het team van de Augustinusschool en de Ouderraad presenteren de
ouderavond met als titel:

Dat schiet lekker op zo!
Hoe kun je zorgen dat het goed gaat met je kind op de sportclub, op school en
thuis? Deze fantastische theatervoorstelling geeft een interessante kijk op deze
vraag!

In deze voorstelling met een lach en een traan, vertelt een
vader over wat hij meemaakt met zijn zoon, thuis, rond school
en bij de sportclub. Vader doet mee aan een project om te
werken aan een positief klimaat. Tot zijn verbazing gaat school
ook zo’n traject in. In een minder positief klimaat overweegt
zijn zoon te stoppen met sport en de relatie met zijn vrouw
vertoont scheurtjes…
Kom naar het theater en geniet van een heerlijk positief
avondje uit! (Komende week ontvangt u hier meer informatie
over).
Voor wie: alleen voor ouders
Wanneer: woensdag 11 april
Waar:
het theater in het St Aloysius College , Schapenkamp 200, Hilversum
Hoe laat: 19:45 – 20:45 uur
Kosten: Gratis! Uitnodiging/ kaartjes ontvangt u via uw kind en via de mail.

Volgende Koerier verschijnt op 6 april 2018

