Nieuwsbrief 10 december 2018
Onze agenda.
Januari
17 januari
22 januari
31 januari
1 februari

Toets weken cito
Groep 5 voorstelling
MR vanaf 19.00 uur
Finale trivianttoernooi in Druten
Groep 8 krijgt rapport mee naar huis!

Schoolapp
We merken dat ouders, om wat voor reden dan ook, de traditionele Nieuwsbrief niet goed (genoeg) lezen
en zo informatie missen. We zijn als team van De Laak op zoek naar een mogelijkheid om dit te
verbeteren. Ook de ouders geven aan dat de communicatie niet altijd even soepel verloopt, daarom wil ik
u vast informeren over de “Schoolapp” De schoolapp is een app die is ontwikkeld door het bedrijf
Basisschool Apps voor ouders en scholen, om de communicatie nog sneller en helderder te laten
verlopen. Deze app werkt hetzelfde als de vele apps die u al gebruikt!
Op de app vindt u diverse buttons met daarin alle informatie die u nodig hebt.
Denk aan: de Nieuwsbrief, de verlofbrief, ziekte meldingen, administratieve wijzigingen, schoolgids,
kalender. Dit zijn voornamelijk de administratieve zaken die vanuit school worden gecommuniceerd.
Ook foto’s en video’s kunnen op een veilige manier worden gedeeld, dit werkt hetzelfde als Klasbord!
Het plannen van de oudergesprekken en allerlei andere gesprekken met de leerkracht kan via de
persoonlijke inbox.
De app werkt ook met de zogenaamde push berichten. Je krijgt dus een melding als er iets voor uw kind
wijzigt of van belang is!
Naast bovenstaande buttons zijn er nog veel meer mogelijkheden en het grote voordeel van een app is,
dat deze mee beweegt en zich blijft ontwikkelen voor de toekomst.
Hoe nu verder?
Op dit moment ben ik samen met de leerkrachten en ouders van de Klankbordgroep aan het bekijken wat
wij, als De Laak, nu belangrijk vinden wat er allemaal op de schoolapp moet komen staan, welke buttons
hebben we nodig en hoe vullen we die. Zodra daar meer duidelijkheid over is, krijgt elke ouder van ons
een folder hoe u deze app kunt downloaden op uw telefoon. Dit gaat via een unieke inlog- of QR code.
De app is zeer gebruiksvriendelijk en wijst zich van zelf.
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Het houdt wel in dat alle communicatie via de schoolapp gaat lopen en dat er geen Nieuwsbrief,
schoolgids, kalender, verlofbrief meer op papier mee gaat naar huis! Op deze manier willen we ook het
aantal mails verminderen en dit ook via de app laten verlopen.
Ik kan me voorstellen dat dit voor sommigen van u nogal een stap kan zijn, kom gerust binnen, mail of
bel als u nog vragen heeft.
Bas Collignon
Verjaardagen leerkrachten
Er zijn toch wel wat vragen m.b.t. tot het stilstaan bij verjaardagen, zwangerschapsverlof, einde van het
schooljaar ed. van leerkrachten. De afspraak is dat we op de meester- en juffendag stilstaan bij deze zaken
en de leerkrachten in het zonnetje zetten. Dat houdt in dat u geen cadeautje hoeft te kopen, dit regelt de
oudervereniging centraal. Een tekening krijgen is voor elke leerkracht speciaal en natuurlijk al een leuk
gebaar, dat mag natuurlijk altijd!
Triviant toernooi
Woensdag 9 januari hebben een aantal leerlingen van groep 8 meegedaan aan het Triviant toernooi op
de Pax in Beneden Leeuwen. Na 1,5 uur lang zwoegen op toch wel hele moeilijke vragen zijn ze 2e
geworden. Gefeliciteerd!
Dat betekent dat ze door gaan naar de finale op 31 januari op het Pax in Druten. Er zal daar wederom
gestreden moeten worden tegen een heleboel andere basisscholen uit de regio. Heel veel succes!
Gymleerkracht
Vanaf februari krijgen de kinderen op vrijdag gymles van een vakleerkracht. Haar naam is Maud Lelkens.
Zij zal alle groepen op vrijdag een toestel les gaan aanbieden. Deze leerkracht zal worden betaald van de
werkdrukgelden. Ook volgend schooljaar zal zij op De Laak aanwezig zijn.
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