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Belangrijke data:
Donderdag 22 november
Sint op school
Informatieavond
rouwverwerking 20.00 uur
Vrijdag 23 november
Viering hoogste punt
nieuwbouw
Maandag 26 november
Rapporten groep 8
Dinsdag 27 november
Voorleeswedstrijd groep 7
Leerlingenraad
Schoen zetten
Woensdag 28 november
Kindcentrumraad LOC/MR
Woensdag 5 december
Surprise groep 6, 7 en 8
Donderdag 6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 24 december tot en
met vrijdag 4 januari 2019
Kerstvakantie
Maandag 7 en dinsdag 8
januari
Luizencontrole
Woensdag 23 januari
Voorleesdagen
Woensdag 30 januari
Studiedag, alle kinderen vrij
Kindcentrumraad LOC/MR
Dinsdag 5 februari
Leerlingenraad
Woensdag 13 en maandag 18
februari
Adviesgesprekken groep 8
Maandag 25 februari
Rapporten groep 1 tot en met
7

Per 25 mei is de nieuwe Privacy wet van kracht geworden. Ook wij als kindcentrum
moeten ons aan de nieuwe regels houden. Bij de start van ieder schooljaar moeten
we alle ouders om toestemming vragen voor een aantal zaken die u en ons in de
gelegenheid stellen om open en direct met elkaar te communiceren, bijvoorbeeld het
delen van de groepslijsten. Toestemming hiervoor vragen wij via het Ouderportaal.
Aangezien bij de start van dit schooljaar nog niet alle ouders aangemeld waren voor
het Ouderportaal, was dit niet eerder mogelijk. Vanaf vandaag staan de
toestemmingsformulieren online en kunnen deze ingevuld worden via het
Ouderportaal. U krijgt hiervan geen melding, de bedoeling is dat u voor ieder kind
een toestemmingsformulier invult. Hoe dit in zijn werk gaat ziet u hieronder. Mocht u
hulp nodig hebben, meldt u dit even bij Marieke de Koning via
marieke.dekoning@stichtinggoo.nl.
Waar kunt u uw toestemmingsformulier(en) vinden?
U kunt uw toestemmingsformulier(en) vinden in de instellingen (zowel in de App als
op de pc). Hiervoor klik je op het moersleuteltje.
Onder het kopje ‘Mijn privacy’ vindt u, naast de wettelijke toestemmingen die u moet
geven, ook de toestemmingsformulieren.
Zie hierbij een screenshot van de App.

De ouderbijdrage van 10 euro per kind is woensdag
14 november afgeschreven. Deze ouderbijdrage komt
ten goede aan de kinderen, hiervan worden
activiteiten bekostigd zoals de Regenboogdag, sint,
kerst en carnaval.

De laatste week van de Jumbo Sparen voor je school
actie is begonnen. De vouchers kunnen nog tot en
met 27 november ingeleverd en gescand worden. Tot
nu toe zijn er al bijna 2000 schoolpunten gespaard!

Op donderdag 22 november krijgen alle kinderen van
kindcentrum de Regenboog en OBS Uilenspiegel hoog
bezoek. Alle kinderen en ouders mogen om 8.30 uur
buiten wachten tot de Sint en zijn Pieten arriveren.
Na een korte ontvangst buiten zullen zij die dag alle
groepen van Uilenspiegel en Regenboog inclusief de
peuters bezoeken. We maken er SAMEN een gezellige
dag van!

Alle kinderen van de Regenboog, van peuters tot en
met groep 8, mogen op dinsdag 27 november hun
schoen zetten. De kinderen mogen hiervoor op die
dag een extra schoen meebrengen.

17 november

Tijs van Dijk

groep 5

Wij wensen jou een gezellig feestdag!

