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Parkeren rondom de school

We willen u vragen de kiss and ride zone voor de school op de juiste manier te gebruiken. Dubbel
parkeren voor de school is niet toegestaan. Ook aan de overzijde van de school willen we u vragen
geen gebruik te maken van de parkeerplaatsen die particulier eigendom zijn. Deze kunt u herkennen
aan de beugel op de parkeerplaats. Politie en handhaving zullen de komende periode opnieuw strikt
handhaven op de naleving van de verkeersregels rondom de school. We vragen u zoveel mogelijk
lopend of op de fiets naar school te komen en anders verderop de ring te parkeren.

Tienminuten- en schoolkeuzegesprekken

In week 8, van 21 t/m 25 februari zijn de 10-minutengesprekken en voor de groepen 8 de
schoolkeuzegesprekken. De ouders van kinderen in de instroomgroep krijgen later in het jaar een
(start)gesprek. We vinden het fijn om u op school te ontvangen. Uiteraard moeten we wel rekening
houden met alle basisregels rondom Corona; houdt u zich a.u.b. aan de afstand van 1,5 meter en
draagt u een mondkapje. Tijdens het gesprek mag het mondkapje af.

Kent u Schoolspot al?

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het basisonderwijs.
Met veel korting (tot wel 90%) kunt u via Schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en
andere ICT-gerelateerde producten bestellen.
Zo betalen ouders bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is
voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook bieden ze MacBooks, iPads en andere devices aan met korting.
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van Schoolspot) sluit overeenkomsten met
leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor
thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht)
profiteren van onderwijskorting in onze webwinkel. Een Schoolspot-account aanmaken is geheel
gratis. Echter checkt Schoolspot na aanmelding wel of je kind inderdaad een leerling is van de
opgegeven basisschool. Kijk op www.schoolspot.nl voor meer informatie.

Belangrijke data:

14 t/m 18 februari: OPEN WEEK – inschrijven nieuwe kleuters
18 februari: Rapporten groep 4 t/m 8 mee naar huis.
21 t/m 25 februari: 10-Minutengesprekken en Schoolkeuzegesprekken groep 8.
25 februari: Rapporten groep 3 en plakboeken groepen 1 en 2 mee naar huis.
25 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Parro.
26 februari t/m 6 maart: Voorjaarsvakantie.
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