Nieuwsflits 4
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Donderdag 13 december 2018
Donderdag 20 december 2018
Vrijdag 21 dec. 2018 t/m zondag 6 januari 2019

Kerstmarkt (van 18.00 – 20.00 uur)
Kerstlunch voor de kinderen in de klas
Kerstvakantie (let op de vakantie begint al vanaf de vrijdag)

Mededelingen
-

-

Mocht onze school wegens b.v. een internet storing niet bereikbaar zijn op het vaste tel.nr.: 040-2515859,
dan kunt u als optie ons mobiel tel.nr. bellen: 06 – 14421231. Dit nr. is ook te vinden op onze website.
In de informatiefolder van het SO, OZ en VSO is helaas een storende fout geslopen.
Het telefoonnummer van de schoolmaatschappelijk werkster Sabine Oranje is foutief opgenomen.
Het juiste telefoonnummer moet zijn: 06-43366553. Wilt u dit nummer wijzigen in uw folder?
Op 16 november 2018 is Moniek van Aaken bevallen van een zoontje genaamd Lain.
Moeder en kind maken het goed.
Na een tijdelijke afwezigheid verwelkomen wij weer terug op onze school: Irma Verest, Claudine Kuijlaars en
Laura van Engelen-Grispen.

Parro app voor ouders/verzorgers
Met deze app krijgen we een directe communicatie met ouders/verzorgers. De afgelopen 2 maanden hebben we op
onze school een pilot uitgevoerd met het ouderportaal van Parnassys; ons leerlingvolgsysteem. 4 leerkrachten
hebben 2 maanden via deze app met ouders gecommuniceerd. De naam van dit ouderportaal is: Parro. Het voordeel
hiervan is dat deze wijze van communiceren in een beveiligde omgeving gebeurt (is dus AVG proof). Hoe werkt het?
Je downloadt op je smartphone of computer de app Parro. Hiermee kun je net als bij whatsapp berichtjes naar
elkaar sturen. Dit kan 1 op 1, maar je kunt ook groepsberichten versturen. Ook kunnen er foto's worden verstuurd,
uitnodigingen voor bijeenkomsten, etc. Onze ervaring is dat hierdoor het contact met ouders heel snel en direct kan
verlopen. Dat is ook wat we willen, een kort lijntje houden met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Parro kan
ons hier bij helpen. We zijn nu de ervaringen van ouders/verzorgers en collega's aan het delen in de teams. Naar
verwachting gaan we met Parro starten per 7 januari (voor de ouders die nu al met de pilot meedoen, loopt het
gewoon door). U wordt op de hoogte gehouden en ontvangt hierover binnenkort nog meer informatie.

Aanvragen buitengewoon verlof leerlingen
Let er op dat als u verlof wilt aanvragen voor uw kind u dit doet ruimschoots vóór het verlof moet plaats vinden. Dit
om problemen met de inspectie te voorkomen. Bij voorkeur (tenzij het niet anders kan) geen tandarts of
ziekenhuisbezoek plannen onder schooltijd.
Wij hebben voor een verlof aanvraag een nieuw en eenvoudig formulier gemaakt welke u kunt ophalen bij de
administratie/leerkracht of downloaden via onze website.
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Nieuws uit de MR
-

Berry van der Mey en Antoine van der Wielen hebben de laatste vergadering bijgewoond en besloten om
zich verkiesbaar te stellen. Mogelijk komt hier nog één kandidaat bij.
Binnenkort zullen verkiezingen worden uitgezet voor 1 nieuw MR ouderlid.
De MR heeft de teamplannen van het SO en VSO goedgekeurd.

Schilder- en tekencursus voor kinderen tot 15 jaar
Kom je ook schilderen, scheuren, knippen, tekenen, kreukelen, krassen en plakken?
Atelier de Olifant voor kunst organiseert een schilder- en tekencursus op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur of op
zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur. Locatie: Tarwelaan 56a (naast de buurtbieb). Kijk voor meer info op: www.
cursusschildereneindhoven.nl/wordpress/. U kunt ook mailen naar: mignon@cursusschildereneindhoven.nl.
In de kerstvakantie is er een speciaal programma.

Kerstmarkt a.s. donderdag 13 december van 18.00 – 20.00 uur
A.s. donderdag vindt onze gezellige Kerstmarkt weer plaats.
Met ook dit jaar weer: schminken, een optreden, een loterij, kraampjes, eten en drinken
en een kerstkoor.
Locatie: Schoolplein Venetiëstraat 43 te Eindhoven.
Wij hopen u allen te mogen begroeten.
Ook broertjes/zusjes/oma’s/opa’s etc. zijn van harte welkom.

Jongerendisco’s
Op vrijdag 25 januari 2019 van 19.30 – 21.30 uur vindt er vanuit Severinus weer een jongerendisco plaats in
Uitgaanscentrum “de Kers” Oude Kerkstraat 1, 5507 LA Veldhoven (Oerle). 1e consumptie is gratis.
Deze Discoavond is speciaal voor jongeren van ongeveer 16 tot 35 jaar
Tevens vindt er in ’t Struikske (Struyckenstraat 10, 5652 GM Ehv.) op 12 januari 2019 van 20.00 uur tot 22.30 uur
een (Nieuwjaars) jongerendisco plaats. Deze wordt verzorgd door Stichting ’t Struikske. De entree is 2,50 euro.

KluppluZ
KluppluZ, onze partner voor buitenschoolse opvang in de schoolvakanties en aansluitend aan de schooldag tot 18.30
uur, heeft nog steeds plaatsen vrij. Wil je je kind aanmelden hiervoor dan kan dat op telefoonnummer: 0402948939 of mail naar info@kluppluz.nl.

WIJ WENSEN IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED 2019.
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