Nieuwsbrief 8
Juni 2018
Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 8.
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken, waarin nog een aantal belangrijke
én leuke dingen op de agenda staan.
Zo krijgen de kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar, is groep 8 druk met de
voorbereidingen voor hun afscheidsavond en organiseren we op 4 juli de Visnetdag.
Daarnaast wordt u binnenkort op de hoogte gebracht van de groepsbezetting voor het
nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet namens het team,

Manon Marchelinus

Inhoud Nieuwsbrief








Toestemmingsformulieren AVG
Melden van afwezigheid en buitengewoon verlof
Steps , buggy’s
Terugblik: Koningsspelen 26 april
Vooruitblik :Visnetdag 4 juli
Nieuws uit groep 6: Team Tijger
Nieuws uit groep 8 :Het einde is in zicht ……

Toestemmingsformulieren AVG
Op 28 mei hebben alle kinderen een formulier gekregen waarin wij om uw
toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en filmpjes van uw kind.
Met het ingaan van de nieuwe wet AVG zijn wij als school verplicht om dit
te doen.
Het is belangrijk dat alle ouders het formulier altijd invullen.
Wilt u dit formulier z.s.m invullen en inleveren bij de groepsleerkracht van
uw kind?

Melden van afwezigheid en buitengewoon verlof
In een eerdere nieuwsbrief dit schooljaar bent u geinformeerd over de afspraken over
afmelden en buitengewoon verlof.
Hierbij vraag ik u nogmaals uw aandacht voor deze afspraken.

Ziekmelding
U kunt op 2 manieren een ziekmelding doorgeven voor uw kind. U doet dit uiterlijk 8:30
uur telefonisch bij de conciërge of u geeft dit persoonlijk door aan de groepsleerkracht
tijdens de inloop ( tussen 8:40 – 8:45 uur en 13:25 – 13:30 uur ).
Afmeldingen door personen anders dan de ouder(s) worden niet geaccepteerd.
Doktersbezoek
Dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen zodat uw kind zo
min mogelijk onderwijstijd en lesstof mist. Wij vragen u deze bezoeken zo spoedig
mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Dit kan telefonisch,
persoonlijk of per email.
Buitengewoon verlof
Een verzoek om buitengewoon verlof kunt u alleen bij de directeur aanvragen,
dit dient ruim van te voren te gebeuren.
Er kan geen vakantie buiten de reguliere schoolvakanties worden opgenomen.
Extra verlof wordt alleen toegekend bij gewichtige omstandigheden ( vb. bruiloft,
jubileum, overlijden).

Steps, buggy’s
De afgelopen weken worden regelmatig steps, buggy’s of andere vervoersmiddelen in
school gezet gedurende de dag.
Er is in het pand geen mogelijkheid om steps, buggy’s en dergelijke te stallen.
Wanneer uw kind met een step of iets dergelijks naar school toekomt zal u deze weer
mee naar huis mee moeten nemen .
De step kan ook buiten gestald worden bij de fietsen. Wij gaan uit van uw begrip.

Terugblik: Koningsspelen 26 april
Wij willen alle hulpouders en begeleiders enorm bedanken voor jullie inzet en
enthousiasme tijdens de Koningsspelen bij DVO’32.
Zonder jullie waren de Koningsspelen lang niet zo’n groot succes geworden.
De kinderen hebben genoten van alle verschillende spelletjes en sporten.
Het was een geslaagde ochtend en gelukkig zat het weer uiteindelijk ook mee.
Namens de werkgroep, graag tot 2019!

Vooruitblik : Visnetdag 4 juli
Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen organiseren we op 4 juli de Visnetdag.
Deze dag vieren we dat we trots zijn op Het Visnet én we sluiten
het schooljaar af!
De voorbereidingen zijn al in gang, de werkgroep zal binnenkort
ouders benaderen om deze dag te helpen. Zonder uw hulp lukt het
niet om van deze dag een success te maken.
Houdt u deze dag alvast vrij in uw agenda ?

Een klein tipje van de sluier over deze dag, het thema is CIRCUS !
OPROEP VISNETDAG
Tijdens deze dag besteden we ook aandacht aan een goed doel dat zich inzet voor
zieke kinderen. We willen hiervoor geld inzamelen.
We zijn hiervoor op zoek naar glazen potjes, kleine en grote flesjes.
Deze kunnen worden ingeleverd bij de groepsleerkracht en bij de concierge (juf Irma).
Namens de werkgroep alvast bedankt!

Nieuws uit groep 6 : Team tijger
Groep 6 is de afgelopen weken bezig geweest met de actie 'Team
Tijger' van het Wereld Natuur Fonds. De tijger wordt namelijk
bedreigd en heeft onze hulp hard nodig. Er zijn nog maar 3900
tijgers in het wild en daarom is groep 6 in actie gekomen. Veel
kinderen hebben op verschillende manieren geld opgehaald. We
hebben met elkaar maar liefst 237 euro gedoneerd aan het WNF.
Een hele mooie gift voor de bescherming van de tijgers!

Nieuws uit groep 8: Het eind is in zicht ……
Er wordt hard gewerkt in groep 8! We zingen, dansen en repeteren voor een mooie
eindafsluiting. Op 6, 11 en 13 juli gaan we onder begeleiding van Anti-Pesto een eindfilm
regisseren. We sluiten de schooljaren op het Visnet feestelijk met elkaar af met de
première van deze eindfilm!
Tussen al het oefenen door werken we aan een groepspresentatie voor een Wereldland en
hebben we in het Zonnehuis een fanatisch optreden verzorgd.

