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Eerste week….
Wat is het toch bijzonder dat in deze
bijzondere tijd heel veel routines weer snel
opgepakt worden door de kinderen.
Voor ons allemaal was de eerste schooldag
weer een beetje spannend… ‘hoe zal het
gaan?’: afscheid bij het witte hekje voor de
jongsten, de nieuwe meester, het nieuwe
lokaal met andere ingang…

Maar we hebben gemerkt dat ‘onze’
kinderen best heel flexibel zijn en goed
omgaan met de nieuwe omstandigheden
(incl. de Coronamaatregelen). De eerste
week zit er op en we zien dat iedereen
zijn/haar plekje weer heeft gevonden en
dat is fijn.
Parro-app
In een nieuw schooljaar
worden sommige dingen
opnieuw opgestart, zoals
bijvoorbeeld de Parro-app.
Inmiddels hebben bijna alle
ouders zich aangemeld na
een mailtje vanuit school. Zo kunnen we
persoonlijke informatie delen en ook foto’s
vanuit de klas doorsturen. Wel vragen we
u om deze foto’s niet met derden te delen
i.v.m. privacyregels. Op deze manier kunt
u toch een beetje meekijken in de klas en
op school, zonder dat u naar binnen hoeft!

Agenda:
4 sept.
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Screening groep 7
Jaarlijks wordt groep 7 door de
jeugdverpleegkundige uitgenodigd
voor een gesprekje en een kort
onderzoek. Ouders krijgen hiervan
binnenkort bericht.
De contacten zullen allemaal binnen de
afspraken m.b.t. de Coronaregels vallen.
De screening vindt plaats op vrijdag 4 en
dinsdag 8 september.
Gegevensformulier
Maandag 24 augustus
krijgen alle oudste
kinderen een formulier mee
waarop de up-to-date
gegevens kunnen worden
ingevuld. We merken dat
er af en toe verkeerde
telefoonnummers of mailadressen bij ons
bekend zijn. En ook bij bijzonderheden als
allergieën en andere speciale zaken m.b.t.
eten is het fijn als we de laatste informatie
op school hebben.
Natuurlijk worden deze gegevens alleen
intern op school gebruikt. Graag zien we
de formulieren z.s.m. terug op school.
CKC in beeld
Ook krijgen de kinderen
komende maandag het
kwartaalblad van onze
stichting mee: CKC in beeld.
Het geeft een beeld van wat er
op onze scholen van CKC
Drenthe allemaal gebeurt.

