Vlierpraatjes 03. 01-10-2020
Mededelingen van de school

INSCHRIJVEN
Is uw zoon of dochter (bijna) 3 jaar, vergeet hem/haar dan niet in te
schrijven op de basisschool. Veel ouders denken dat dit automatisch
gaat wanneer er al een broertje of zusje op school zit.

SCHOOLBIJDRAGE
De oudercommissie ondersteunt de school bij allerlei activiteiten. Voor
het schooljaar 2020/2021 vraagt de school aan alle ouders een bijdrage
van € 30,--/kind om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Deze maand
zal via Parnassys een schrijven naar u verstuurd worden met daarin
uitleg over de schoolbijdrage en hoe u deze naar ons over kunt maken.

Beste ouders / verzorgers,
Via deze brief willen wij leuk nieuws met u delen. Vanaf heden hebben
wij onze eigen school app! Hiermee houden we u op de hoogte van alle
communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app omvat onder
andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel
meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!
Wat moet u hiervoor doen?
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.
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt
hiervoor op ‘vraag een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens
in en vult u de laatste 4 cijfers van het BSN nummer en de
geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw kind. U
kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw account.
Uw wachtwoordaanvraag ontvangt u op uw e-mailadres.
Controleer uw spambox wanneer u de mail niet kan vinden. Met deze
gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu toegang tot alle buttons
in de app (zonder inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er een aantal
buttons gefilterd op groepsgerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de
groepspagina’s en fotoalbums van de groepen waar u een kind (of
kinderen) in heeft zitten.
Waarom hebben we voor een app gekozen?
Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de
informatie van onze school. Met een app bent u in staat om zeer
eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Wij
zullen deze app als eerste communicatievorm gaan gebruiken. Hierdoor
bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste
informatie bevat.

Ook wordt het inschrijven voor een gesprek via deze app geregeld, dus
zorg ervoor dat u de app snel download! De eerste gesprekken staan
volgende maand al gepland.
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.
Het communiceren via deze app is ook 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.
De app wordt nu nog niet volledig gebruikt, maar langzaamaan zullen we
steeds meer mogelijkheden gaan benutten, en zal er meer informatie op
te vinden zijn.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
hopen dat u net zo enthousiast bent met deze ontwikkeling als dat wij
zijn.
Met vriendelijke groet
Team bs De Vlier

Wij zijn jarig in oktober…..van harte
gefeliciteerd!

01-10
02-10
02-10
03-10
07-10
08-10
12-10
15-10

Keano Visser gr. 4-A
Juul van Leeuwen gr. 7-A
Haeley Melaan gr. 7-A
Safouane Tacheu gr. 8-A
Senna Duymelinck gr. 8-A
Sem van den Eijnden gr. 8-A
Jarno Spoor gr. 5-A
Teun de Groot gr. 8-A

18-10
21-10
22-10
28-10
29-10
30-10
31-10

Fleur Konings gr. 4-B/5-B
Mees Essers gr. 7-A
Djemi Manders gr. 2-B/3-B
Marcel Klimek gr. 5-A
Ayisha Hendriks gr. 1-A/2-A
Vinz Nijssen gr. 2-B/3-B
Luuk Wijn gr. 7-A

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Agenda
08-10-2020

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

12-10-2020

Oudergesprekken 1 t/m 7

14-10-2020

Oudergesprekken 1 t/m 7

15-10-2020

Vlierpraatjes 4

