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Hoe komt u aan informatie op de Spelevaert?
De Spelevaert heeft u heel wat te vertellen. Hoe ontvangt u die informatie en waar kunt het vinden ?
1. Sinds kort heeft de Spelevaert een app en bijbehorende website. Via de Spelevaertapp kunt u een
heleboel informatie vinden. Dit staat grotendeels tevens op de website. Bij “Nieuws” en bij de
“Groepen” vindt u het laatste nieuws van de school en van de groep van uw kind. In de Agenda vindt
u de belangrijkste activiteiten per dag. We maken u veelal attent op nieuws met een pushbericht.
Met het “wieltje” bovenin geeft u aan van welke groepen u het nieuws wilt ontvangen. Installeer de
app allemaal op uw telefoon of tablet , zodat u niets mist.
2. De website van de Spelevaert, www.spelevaert.unicoz.nl , bevat heel veel informatie, die ook op
de app staat. B.v. nieuws, de schoolgids staat er op, de agenda, alle nieuwsbrieven van dit jaar,
nieuws per groep, foto’s enz.
3. De wekelijkse berichten komen in het Spelevaertnieuws. Dat is ons weeknieuws. Soms slaan we
een week over. We versturen dat per mail in één keer aan iedereen van de school via ons
administratiesysteem Parnassys. Uw mailadres moet daar op de juiste manier in staan. Als u een
ander of nieuw mailadres heeft, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven s.v.p.? Het
Spelevaertnieuws vindt u op de app onder ” Nieuwsbrief” en op de site onder “InformatieNieuwsbrieven”.
4. Belangrijke berichten van de leerkrachten, de klassenouders of de directie worden per mail
toegestuurd. Uw mailadressen staan in ons administratiesysteem . We kunnen vanuit het systeem
aan iedereen of per kind of per groep een bericht versturen. Als uw mailadres wijzigt, verzoeken wij
u dringend om dat aan de administratie door te geven per telefoon of per mail:
monique.duits@spelevaert.unicoz.nl.
5. In de schoolgids, die jaarlijks verschijnt , staat de algemene informatie over de school. Dus ook het
jaarrooster met de vakanties, de ouderbijdrage met bankrek.nr. van de VOS, de overblijftelefoon en
veel andere praktische informatie. De schoolgids ontvangt u jaarlijks op papier en bij aanmelding,
maar deze staat ook op de website. U kunt tevens meerdere exemplaren krijgen. We hebben naast
de Schoolgidskalender ook een uitgebreide versie van de schoolgids op de website.
6. Op de informatieborden bij iedere groep wordt ook nieuws gezet. Veel ouders komen op school
b.v. om hun kind te brengen. U kunt op de borden vaak inschrijven voor hulp bij een activiteite.d.
7. Als u iets wilt doorgeven of andere zaken wilt vragen of te bespreken hebt, kunt uiteraard ook
nog bellen met de school. Graag ook telefonisch doorgeven, als een kind later komt of niet op school
kan komen vanwege ziekte of andere dringende zaken (dokters- en tandartsbezoek e.d.), v.a. 8.00u.
Tel. 079-3318004. Deze zaken a.u.b. niet mailen, omdat het dan misschien te laat gezien wordt.

De Spelevaert maakt deel uit van de Unicoz.

