Nieuwsbrief
Belangrijke data

Nr. 1, 10 september 2018

27 sep

informatieavond 18.30 – 21.00 uur

1 – 4 okt

startgesprekken

19 okt

podiumoptreden groep 1/2 B, 6 en 8

22 – 26 okt

herfstvakantie

29 en 30 okt studiedag leerkrachten, leerlingen vrij

Kiss&Ride
U heeft het afgelopen week allemaal ervaren > in verband met de
veiligheid rondom het halen en brengen van de kinderen van het
KindCentrum hebben we de Kiss&Ride zone zichtbaar gemaakt
middels lint en borden (blauwe balk in de tekening).

Kiss & Ride

Om parkeerruimte voor de ouders te creëren hebben we het personeel
van het KindCentrum gevraagd de auto niet aan de kant van de
ingang te parkeren. Hierdoor zijn er veel plekken voor kort parkeren
vrijgekomen (rode balk in de tekening) waar de ouders gebruik van
kunnen maken.
Wij hopen op uw medewerking > samen kunnen we het veilig maken en houden!
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KlasBord
Afgelopen schooljaar is de app van KlasBord in alle groepen uitgeprobeerd. Ouders en
leerkrachten waren dusdanig positief dat we hebben besloten om via deze app te
communiceren met u als ouder. Dit betekent wel dat alle ouders zich moeten aanmelden
bij de groep om alle informatie te ontvangen. Ik wil u dan ook vragen om dit zo spoedig
mogelijk te doen. Foto’s en belangrijke weetjes worden ook via deze app gedeeld. Een
voorbeeld hiervan is de informatie over de sportweek.
Weet u niet hoe u op Klasbord komt? Vraag de leerkracht van uw zoon/dochter!
Sportweek
In de week van 15 t/m 20 september is de nationale sportweek. Op sportpark
Keizerslanden zijn veel activiteiten waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Een aantal
groepen van de Borgloschool zal in deze week clinics volgen op dit sportpark. Ook zijn er
groepen die i.p.v. donderdag op woensdag gym hebben in deze week. Dit zal allemaal via
de app van KlasBord met u gecommuniceerd worden. Snel aanmelden dus! Meer
informatie over de activiteiten en festiviteiten zijn te vinden op
http://www.nationalesportweekdeventer.nl
De belangrijkste informatie in het kort:
1. Nationale sportweek Meld je voor alle activiteiten
aan via de website:
http://www.nationalesportweekdeventer.nl
2. Dinsdag 18 september FitStars Festival Voor
volwassen een
divers programma met Olga Commandeur of geef je op voor
'heel Deventer bakt'.
3. Woensdag 19 september SportStars festival Verschillende sportclinics voor
kinderen uit groep 3 t/m 8 op sportpark en sporthal Keizerslanden. Je kan je opgeven
voor atletiek, skateboarden, volleybal, judo, bootcamp, kickboksen, rugby en nog veel
meer.
Tijdens deze middag zal Carlijn Achtereekte een warming-up verzorgen!!
4. Uitnodiging VIP - bandjes Nationale opening zaterdag 15 september. Door middel
van een estafette lopen/steppen/fietsen we richting het sportpark. Hier zal de nationale
opening plaatsvinden. Geef je op en je krijgt een VIP bandje cadeau voor de 'golden
cirkel'.
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Informatieavond
De informatieavond zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 27 september. Om 18.30 uur
is de inloop in de gemeenschappelijke ruimte. Om 19.00 uur start de informatiedeling in
de groepen. Dit zal tot 20.00 uur duren. Vanaf 20.00 uur is er de mogelijkheid om een
rondleiding te volgen door het KindCentrum en vragen te stellen bij de collega partners in
het KindCentrum. We hopen op een grote opkomst.
Startgesprekken
In de week van 1 oktober zullen de bekende startgesprekken plaatsvinden. U krijgt via
KlasBord de informatie over de mogelijke tijden en een aantal
voorbeeldonderwerpen/vragen voor het gesprek. Wij hopen dat u er gebruik van gaat
maken. U kunt veel over uw kind vertellen wat waardevol is voor een optimale
begeleiding en ondersteuning van uw kind.
Ouderkalender
De nieuwe ouderkalender is te vinden via de website www.borgloschool.nl. Op de
prikborden in de hal zullen we ook een aantal exemplaren hangen om mee te nemen.
Wellicht handig voor op de koelkastdeur.
Brief overlijden ouder
Uw zoon/dochter heeft zojuist een brief meegekregen over het overlijden van een ouder.

