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Belangrijke data
21 september
21 september
23 september
24 september
4 oktober
5 oktober

OR
Kinder MR
Infora 2
schoolreis
studiedag, alle kinderen zijn vrji
dag van de leraar, alle kinderen zijn vrij

We zijn weer begonnen!
Maandag was het dan eindelijk zover! De
schooldeuren gingen weer open en de rode loper lag
klaar. Bijna alle kinderen zijn gelukkig weer gezond
op school gekomen om er een mooi jaar van te
maken!
Nog niet alle ouders kunnen in de Rapenland-app.
Dat wordt met een update morgen verholpen;
excuses voor de overlast. Heeft u de app nog niet?
Deze is de app-store te downloaden en heet:
Basisschool app. In deze app kunt u Rapenland
vinden.

Schoolregels
Op de studiedag van de laatste dag van de vakantie hebben we als team nagedacht over het updaten
van onze schoolregels. Deze schoolregels gelden voor iedereen in de school. In de klassen worden de
schoolregels met elkaar vertaald naar afspraken in de groep. We hebben de volgende regels met
elkaar afgesproken:
Wij doen en zeggen dingen die fijn zijn voor de ander
Wij zorgen goed voor ons materiaal en de omgeving
Wij luisteren naar elkaar
Wij praten met elkaar en niet over elkaar
Wij wandelen en praten zacht op de gang
Fijn als u de schoolregels met uw kind(eren) wilt bespreken!
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Hoofdluis
We vragen uw aandacht voor het controleren van uw kind(eren) op het hebben van hoofdluis. Via
deze link: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen vindt u meer informatie over het
controleren en ook een instructiefilmpje. We vragen nadrukkelijk uw medewerking en uw kind(eren)
deze week even goed te controleren. Dank u wel!

Meedoen-bijdrage
Wanneer het inkomen in een gezin rondom het bijstandsniveau is, bestaat er de mogelijkheid in
aanmerking te komen voor een meedoen-bijdrage. Zo wordt een gezin financieel ondersteund om aan
activiteiten mee te doen wat anders niet (goed) kan. U vindt meer informatie hierover via de volgende
link.
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bijgeldzorgen/inkomensondersteuning/meedoenbijdrage
In de volgende Infora vindt u meer informatie van onze mediacoach over de bibliotheek.

Hartelijke groet, Maartje en Martijn

