Schooljaar 2018-2019

Koerier 3, 21 september 2018

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

Agenda:

25 september
28 september
1 oktober
3 oktober
3 t/m 14 oktober
16 oktober
22 t/m 26 oktober
29 oktober

Schoolreisje
Openingsviering in de Waaier
Schoolfotograaf
Voorlichtingsavond VO, groep 7 en 8
Kinderboekenweek
English Presentation
Herfstvakantie
Studiedag, leerlingen zijn vrij

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom:
In de vorige zijn veel nieuwe leerlingen welkom geheten. De lijst was niet compleet: Jiva en Jay’Lysa ook van
harte welkom!

Augustinusschool 50 jaar
Op dinsdagmiddag 11 september is het
jubileumjaar van de school feestelijk
geopend op het plein met een
bellenblaasfestijn en een ijsje voor ieder
kind. Het was een gezellige happening!

Conciërge
Sinds vorige week is Peter Hak ziek thuis. Hij had steeds meer problemen met het lopen.
Zijn taken zullen deels worden overgenomen door René, de nieuwe conciërge. Het
schoonmaakwerk zal worden gedaan door Daniël. Twee nieuwe gezichten op school. We
zijn blij dat alles zo is ingevuld en wensen beiden succes met hun werkzaamheden op onze
school.
Even voorstellen
Dit schooljaar lopen juf Kris in groep 6 en juf Quinty in groep 3 stage op onze school.
Informatieavonden
Deze week zijn de informatieavonden druk bezocht. De leerkrachten hebben hun best
gedaan om u zo volledig mogelijk te informeren over dit schooljaar. Als er toch nog vragen
zijn dan kunt u altijd na schooltijd bij ze terecht. Graag wel even informeren of het uitkomt.

Kinderpostzegelactie
Voor kinderen, door kinderen, dat is het motto van de
Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden kinderen zich
in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de
deuren om postzegels en andere leuke producten te verkopen.
Woensdag
26
september
start
de
landelijke
kinderpostzegelactie en zullen ook de leerlingen van groep 8
hieraan deelnemen.
Schoolreisje
Dinsdag dan is het zover en zijn de schoolreisjes. De groepen 1 t/m 5 gaan naar de
Linnaeushof. De groepen 6 t/m 8 gaan deze dag naar Dierenpark Rhenen.
Alle kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht. De bussen vetrekken om 8.30 uur.
De kinderen verwachten wij terug om 15.15 uur. Als lunch krijgen de kinderen patatjes. Wilt
u het tien uurtje en eventuele extra’s in een goede rugzak voorzien van naam van uw kind
meegeven. Wij adviseren de weerberichten voor deze dag in de gaten te houden en daarop
passende kleding aan en mee te geven. Het is niet toegestaan om de kinderen geld en
telefoons mee te geven op deze dag. We gaan uit van mooi weer en dus een gezellige dag.
Schoolshirts
Dit jaar zijn we overgestapt op een nieuw systeem voor de schoolshirts. Kinderen zullen de
shirts niet meer thuis hebben, ze liggen namelijk in de groepen op school. Als ze nodig zijn
(bijvoorbeeld bij het schoolreisje) worden ze door de leerkracht uitgedeeld. Na elke activiteit
kunt U het shirt inleveren bij de groepsouder(s), zij zullen de shirts weer gewassen inleveren
bij de leerkracht.
Schoolfotograaf
Foto Koch komt 1 oktober 2018 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school. Na ongeveer
twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u
een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te
bestellen.
Voor schooltijd tussen 8- 8.30 uur en tussen 12- 12.30 uur kunnen ook jongere broertjes
en zusjes op de foto. Vooraf kan hierop ingetekend worden. De intekenlijst hangt vanaf 24
september bij de directeurskamer.

Bijlage: bericht van BINK
Inventarisatie voorschoolse opvang
We kunnen ons voorstellen dat de ochtendstress van op tijd op je werk zijn en de kinderen
op tijd naar school te hebben gebracht niet altijd stroomlijnt. BSO Kerkelanden is bezig met
een inventarisatie van behoefte naar voorschoolse opvang op schooldagen. Kinderen worden
tussen 7:30 uur en 8:30 uur worden opgevangen door een vaste pedagogische
medewerkster, er kan een meegebracht ontbijt worden opgegeten of nog een spelletje
worden gedaan. Onze pedagogisch medewerkster brengt de kinderen op tijd lopend naar
school.

Dit aanbod is ook mogelijk voor ouders die geen klant zijn bij BINK, of voor een flexibel
contract. We kunnen gaan starten bij aanmelding van 6 kinderen per dag. Informatie over de
tarieven van voorschoolse opvang is vindbaar op de Bink site,
www.binkkinderopvang/voorschoolseopvang.nl.
Vragen, of behoefte aan een rondleiding op de vestiging? Ons telefoonnummer is 03562170 20

