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eerste schooldag schooljaar 2018-2019
ouder informatie avond groep 1/2 aanvang 20.00 uur
ouder informatie avond groep 4 aanvang 20.00 uur
Medezeggenschapraad vergadering (MR) 20.00 uur
ouder informatie avond groep 5 aanvang 20.00 uur
ouder informatie avond groep 3 aanvang 20.00 uur
ouder informatie avond groep 7 aanvang 20.00 uur
ouder informatie avond groep 6 aanvang 20.00 uur
ouder informatie avond groep 8 aanvang 20.00 uur
Activiteiten Commissie vergadering ( A.C.) 20.00 uur
Tussen Schoolse Opvang vergadering ( T.S.O. ) 20.00 uur
Gezinsviering groep 7 en 8 10.00 uur

Wie zijn er jarig ?
De komende twee weken zijn jarig……
Za 8 september
Ma 17 september

Finn van Ginkel (8 jaar) - groep 5
Yanique de Vries (9 jaar) - groep 6

Beiden een hele fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………… in de concept jaarkalender stonden de data van de informatie
avonden van de groepen 3 en 5, en 6 en 7 verkeerd.
…………………… hierboven in de agenda staan de juiste data!
………………….. 11 en 12 september is er een tweedaagse voor directeuren Aves.
………………….. meester Fred is dan natuurlijk weer eens afwezig.
………………….. zijn er vragen, mail ze dan naar hem, hij zal ze dan z.s.m.
beantwoorden.
Start van het nieuwe schooljaar
We zijn afgelopen maandag fris gestart met koffie/thee voor de ouders en na de
ochtendpauze met alle leerlingen het lied ‘Klaar voor de start’ gezongen op het
plein. Daarna kregen alle leerlingen van hun leerkracht in de groep een
‘HORIZON’ tas. Deze gebruiken de leerlingen van groep 1/2 als gymtas. De
overige leerlingen mogen zelf weten waarvoor ze deze tas gebruiken. Advies:
Schrijf er wel je naam op!

Jaarkalender 2018-2019
De oudste leerlingen van de groep krijgen vrijdag de jaarkalender mee naar huis.
Mocht u nog een tweede exemplaar wensen dan kunt u dat aan de
groepsleerkracht vragen. Deze jaarkalender is een onderdeel van de schoolgids.
De aanvullende, verplichte schoolgids 2018-2019 staat op onze website.
AVG= Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018
Wij hebben al heel wat toestemmingsformulieren binnen, bedankt! Maar we zijn
er nog niet.
Nogmaals de inhoud van de mail van vóór de vakantie:
Volgens de wetgeving moeten scholen aan deze wetgeving voldoen. Aves heeft
daarvoor een concept brief gemaakt die door ons nog hier en daar is aangepast.
Wij moeten vóór ieder schooljaar dit document laten ondertekenen door onze
ouders. Het betreft toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van de leerling
én het gebruik van leerling gegevens binnen onze gebruikte software. U kunt op
het toestemmingsformulier aangeven waar u wel of geen toestemming voor
geeft. Wij vermelden op het formulier dat u toestemming geeft voor de gehele
schoolloopbaan van de leerling. U kunt uw toestemming altijd veranderen. Aan
het eind van het schooljaar zullen we u hieraan laten herinneren middels de
nieuwsbrief.
Voor schooljaar 2018-2019 vraag ik u om het formulier digitaal of anders de
papieren versie te ondertekenen en vóór 16 juli 2018 in te leveren op kantoor of
via de mail rkbsdehorizon@aves.nl
De AVG-formulieren ( vooral blz. 2 is voor ons van belang) zitten in de bijlage.
Voor wie het wel al heeft ingeleverd:
bedankt!
Overblijfouders gezocht…………..
Jessica, de overblijfcoördinator, heeft in de vakantie hard gewerkt aan het
invullen van het overblijfrooster. Overblijfouders hebben massaal hieraan
meegewerkt. Bedankt daarvoor.
Toch zitten er nog wat ‘gaten’ in het overblijfrooster. U kunt zich ook opgeven als
overblijfouder incidenteel. Dan kunt u misschien op een dag inspringen bij
vervanging. Nu zijn we vooral nog op zoek naar ouders die op maandag willen/
kunnen overblijven. Wij willen graag op alle drie de groepen overblijvers een
dubbele bezetting hebben. Dit geeft voor zowel de leerlingen als voor de
overblijfouders de nodige rust. U kunt nog steeds de dag of dagen kiezen en ook
wekelijks/ om de week/maandelijks of zelfs als reserve overblijfouder aangeven.
Voor iedere dag als overblijfkracht ontvangt u een vergoeding van € 10,00.
Wij zijn met iedere opgave blij.
Opgeven kan bij de coördinator Jessica Faber per mail jessica_faber@msn.com
of via whatsapp 06-53926264.
De link van het overblijfouders op de website werkt nog niet. Daar wordt aan
gewerkt z.s.m. Excuses daarvoor.

Wie wil onze schoolwas verzorgen?
Nadat Chantal Hylkema tijdelijk haar taken had gestopt, zijn ze overgenomen
door Manon Bosman ( moeder van Jurr). Zij is met het nieuwe schooljaar gestopt
aangezien Jurr naar het V.O. is gegaan. Manon is in ieder geval bedankt!
Dus nu zijn we weer op zoek naar een ouder die de was ( handdoeken/
vaatdoekjes) wekelijks wil verzorgen. U mag zelf de wasdag kiezen! Er wordt een
vergoeding voor gegeven per maand.
Graag een mailtje naar meester Fred rkbsdehorizon@aves.nl

