
  

 

 

 

 
SOCIAL SCHOOLS 3.0 
Afgelopen maandag zijn we van DigiDuif over gezet naar Social Schools 
3.0. Naar ons idee is dit redelijk goed, zonder al te veel storingen o.i.d., 
gegaan. We hopen dat iedereen al de app heeft gedownload en zijn/haar 
account een keer heeft geactiveerd op de computer.  
Het overzetten is dan goed verlopen gelukkig, het werken ermee is nog wel 
wennen. Wij zijn nog behoorlijk zoekende hoe alles werkt en waar we wat 
kunnen vinden, aanpassen of instellen.  
 
De koppeling van de agenda met de website is wel al gelukt. Alle agenda 
items zijn nu ook zichtbaar op de voorpagina van onze website. Er zijn 
steeds 4 items zichtbaar, door onderaan op de pijltjes te klikken bladert u 
door de agenda.  
 
 
KLUSAVOND 
Maandag 4 februari is er ook weer een klusavond. We hebben weer een aardig klussenlijst en hopen dat er 
weer voldoende klusouders aanwezig zijn om de hele lijst af te werken. Zoals gebruikelijk staat om 19.00 
uur de koffie klaar en sluiten we rond de klok van tien af met een drankje. Klusouders graag tot 4 februari! 
Marcel Prins  
 
 
TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 2 februari is er weer een tuinochtend. We 
hopen dat er buiten de “tuingroepouders” meer ouders komen 
want er is veel te doen. Vindt u het leuk om een keertje te 
komen helpen dan bent u van harte welkom. U kunt eventueel 
uw kind(eren), die ook de handen uit de mouwen wil(len) 
steken, meenemen. Vele handen maken licht werk! Om 9 uur 
staat de koffie klaar en rond de klok van twaalf sluiten we de 
ochtend af. Komt u ook? 
Jan Sluis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCHOOLFRUIT 
Aanstaande maandag krijgen we weer nieuw fruit voor de kinderen. Komende week 
krijgen we peen, meloen en peer. Dat wordt weer smullen.  
Eet smakelijk allemaal.  

 

  01-02-2019  

  26 e  jaargang  

  Nummer  20  

Redact i e  :  Ouderraad   

E indredact ie:  Marcel  Pr ins  

joze fschool@laurent iusst icht ing.n l   

Agenda 
Dag Datum  

Zaterdag 02/02 Tuinochtend van 09.00-12.00 uur 
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TAFELTJESAVONDEN 
Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun eerste rapport mee naar huis. De week 
erna, op dinsdag 19 en donderdag 21 februari zijn de rapportgesprekken. De gesprekken worden ingepland 
tussen 16.00 – 17.00 uur en na 18.00 uur. Vanaf volgende week vrijdag 8 februari kunt u via Social Schools 
voor uzelf dag en tijd inplannen. De planning staat dan open vanaf 18.00 uur. U kunt inplannen tot en met 
donderdag 14 februari, 18.00 uur. Voor zover we nu kunnen zien en hebben gehoord werkt het nagenoeg 
hetzelfde als in DigiDuif. U ontvangt ook een mail als de planning open gaat. Komt u er niet uit schroom niet 
even langs te lopen, dan kijken we even mee.  
Wacht met inplannen niet te lang, zeker niet als u meerdere kinderen heeft. Is dit het geval dan adviseren 
wij zo te plannen dat u tussen de gesprekken minimaal 10 minuten pauze/wissel-/uitlooptijd heeft.  
 
 
ONDERWIJSSTAKING  15 MAART 2019 

Zoals u wellicht heeft vernomen is er wederom een stakingsdag 
binnen het onderwijs op komst, dit keer voor het gehele 
onderwijs, dus basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs. Diverse 
bonden hebben opgeroepen om op vrijdag 15 maart de scholen 
te sluiten. Dit om er bij de regering op aan te dringen iets te doen 
aan de salarissen en de werkdruk. Er is door eerdere acties al 
veel bereikt maar nog lang niet genoeg.  
De stakingsbereidheid van het team is ruim 90%.  Wij zullen dan 
ook op vrijdag 15 maart gesloten zijn. Handig om alvast te kijken 
hoe u het die dag doet met de opvang van de kinderen. Bij de 
vorige acties was het alle ouders gelukt opvang te regelen. We 

hopen dat dit ook nu weer gaat lukken. We voelen ons daardoor zeer gesteund. Mocht het echt niet lukken 
opvang voor deze dag te regelen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  
We verwachten dat de diverse BSO organisaties waar we mee samenwerken ook weer met een 
opvangaanbod gaan komen.  
Marcel Prins 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Jarigen 

 Tot aan het verschijnen van de volgende  

nieuwsbrief vieren de volgende leerlingen hun 

verjaardag. Gefeliciteerd! 

1 februari 4D Levi Dumay 

1 februari 7A Demie ter Steege 

2 februari 3B Sanne Hendriks 

3 februari 4C Feline de Rijcke 

3 februari 5A Niels Krol 

4 februari 1/2C Luka Huisman 

4 februari 7D Mathijs Stoop 

6 februari 5C Maria Helal 

7 februari 1/2E Djimmy Leijendekker 

7 februari 5C Floris van Maanen 

7 februari 7A Jenita van Adrichem 

7 februari 8B Fleur Velders 

7 februari 8C Evy Nieuwenburg 
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