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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 6: 23-11-18

Beste kinderen van de Klim-Op.

Mijn verjaardag zit er weer aan te komen
en natuurlijk vier ik dat ook dit jaar weer
op de Klim-Op.
Eerst kom ik donderdag 29 november op school
om de schoenen te vullen.
Vergeet op deze dag dus niet je schoen mee te nemen naar school!
En natuurlijk kom ik op woensdag 5 december
van half 9 tot 12.15 uur op school.
Anders dan andere jaren zullen de kinderen mij in school feestelijk
ontvangen.
Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen alle ouders, jongere broertjes en zusjes
mij een handje geven in de hal van school.

Iedereen mag op deze dag natuurlijk verkleed komen…

Met vriendelijke groeten,
Sint Nicolaas
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Enquête

Ouderhulp continurooster

Nogmaals graag uw aandacht voor een
vragenlijst over onze school. Wat gaat
goed en wat kan beter? Uw inbreng is
voor ons zeer belangrijk! Wij willen u
daarom vragen een vragenlijst op het
internet in te vullen. U vindt deze
vragenlijst op:
https://nvl.vbent.org/kvpo/inloggen.php?
c=OUDERSKLI.
U kunt deze vragenlijst invullen tot 1
december. Daarna is deze site niet meer
te bereiken.
Uw antwoorden worden uiteraard
anoniem verwerkt. Te zijner tijd zullen wij
u op de hoogte brengen van de
uitkomsten en ook kenbaar maken welke
verbeterpunten aandacht zullen krijgen.

Helaas komt het regelmatig voor dat
ouders, die zich hebben opgegeven om te
helpen tijdens de middagpauze, niet
aanwezig zijn. Graag uw aandacht
daarvoor.

Foto Koch
Vandaag krijgen alle kinderen een
inlogkaart mee. Met behulp van deze
inlogkaart kunt u inloggen op
www.fotokoch.nl en uw bestellingen
plaatsen. Wanneer u binnen 10 dagen
inlogt, ontvangt u een gratis groepsfoto,
onafhankelijk of u een bestelling plaatst
of niet. Inloggen en de gratis groepsfoto
bestellen is voldoende. Voor vragen over
bestellingen, retourfoto’s of betalingen
kunt u rechtstreek contact opnemen met
foto Koch: info@fotokoch.nl of 0355384114 (zie ook inlogkaart).

Kinderpostzegels
Mijnschoolinfo
Fijn dat al veel ouders gebruik hebben
gemaakt van de activatielink voor
mijnschoolinfo (zie ook het vorige
Kuierjournaal). Ook mooi om te zien dat
verschillende ouders al hun
contactgegevens hebben bijgewerkt.
Misschien verwarrend is het begrip
noodnummer. Hieronder wordt verstaan
het eerste telefoonnummer waarvan we
gebruik maken in de communicatie met u.
Dit is ook het nummer dat in het
informatieboekje staat.
Mochten er echter toch nog vragen of
problemen zijn m.b.t. het inloggen, horen
wij dat graag.

De kinderen van groep 7 hebben maar
liefst € 4318,00 opgehaald! Fijn dat op
deze manier deze kinderen andere
kinderen helpen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. Kinderen die een
kans verdienen op een betere toekomst
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Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 7 december
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