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Schoolapp 
Via deze nieuwsbrief willen wij leuk nieuws met u delen. Vanaf heden hebben wij een uitbreiding 

op onze eigen al bestaande school app! Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie 

vanuit de school naar de ouders. Deze app omvatte al een jaarkalender, de nieuwsbrief en 

informatie over school en is nu uitgebreid met een persoonlijke inbox, formulieren en foto’s.  

Het communiceren via deze app is volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) is goed 

beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. 

Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag! Wij 

nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!   

Wat moet u hiervoor doen? Uiteraard moet u de app downloaden op uw telefoon. Veel van u 

hebben dat reeds gedaan. U kunt een persoonlijke inlog met een eigen wachtwoord maken om de 

persoonlijke inbox en foto’s te kunnen zien. Hiervoor heeft u een activatiemail ontvangen.  

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken 

met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te laten 

staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.  

Heeft u de app nog niet? Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de 

AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga 

verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw 

telefoon.  

Even voorstellen  
Ik ben Schmidt Coucke en ik ben de logopediste op school. Leerlingen 

kunnen bij mij terecht wanneer er sprake is van problemen op vlak van 

taal, spraak, communicatie, afwijkende mondgewoonten en slikken. 

Leerlingen worden daarvoor door ouders aangemeld. Ik behandel 

kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot groep 8. Dus elk kind is welkom! 

Ik ben werkzaam op maandag en woensdag op de Klimop dus aarzel niet 

om me aan te spreken bij vragen of voor extra informatie. Maandag 20 

september van 8:30 uur tot 9:30 uur zal ik iets vertellen over mijn werk. 

We organiseren dan een informatiebijeenkomst op De Klimop en er is gelegenheid om vragen te 

stellen. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom. Misschien tot aanstaande maandag 

als ik meer vertel over mijn werk :)   

Even voorstellen 
Mijn naam is Edson Monteiro, ben 26 jaar en woon in Rotterdam Noord. 

Ik werk als sportcoach en naast mijn werk vind ik voetballen, fitnessen 

en hardlopen leuk om te doen. De afgelopen 4 jaar heb ik met veel plezier 

gewerkt op de Klimop. Ik geef tussen de middag in de pauze 

sportactiviteiten aan groep 3 t/m 8. Heb kinderen zien vertrekken en 

nieuwe gezichten zien komen. Ook dit jaar sta ik klaar om nieuwe 

gezichten te leren kennen en de uitdaging weer aan te gaan. Ik heb zin in 

dit schooljaar.  
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Komende dinsdag 21 september komt 

de schoolfotograaf. We hopen dat 

ieder kind daar aanwezig bij kan zijn. 

 

 Koptelefoon 
Iedere leerling heeft vanaf groep 3 

een eigen koptelefoon nodig om 

reken-, taal- en spellingopdrachten te 

kunnen maken. We zien gelukkig veel 

kinderen met een eigen koptelefoon. 

Helaas zien we ook dat kinderen last 

ondervinden bij het maken van de 

opdrachten omdat ze geen kop-

telefoon hebben. Dringend beroep 

aan u om voor een koptelefoon te 

zorgen.

 

Roken op het schoolplein 

We hebben de sterke wens dat er 

niet op het schoolplein wordt gerookt 

als de kinderen in of uit schoolgaan 

en op het schoolplein spelen. U kunt 

zich ongetwijfeld voorstellen dat die 

wens er is en vragen u daarmee 

rekening te houden. Dank voor uw 

begrip.  
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