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Aanmelden Social Schools!
Vorige week hebben we alle kinderen een inlogcode en instructie meegegeven voor het
aanmelden bij Social Schools.
We zitten nu op 74 % van ouders die zich aangemeld hebben. Dat is al een mooi percentage
maar we zouden graag naar 100% willen. De nieuwsbrief van oktober en belangrijke informatie
gaan we via Social Schools sturen en niet meer via de mail. Het is dus belangrijk dat je je
aanmeldt.
Brief kwijt? Vragen over het systeem? Andere vragen over Social Schools? Stuur een mailtje
naar Sebas (sebas.hengst@floresonderwijs.nl)

Girls only|Rots en watertraining
Na een lange en bijzondere zomer is Kind & Relatiecoach Dorette met veel plezier terug in de
Heijenoordschool.
Het aanbod bestaat uit kind & gezin coaching waarbij "niet kletsen, maar doen!" centraal
staan. Voor meer info kijk op www.kindercoachingdorette.nl
Kind & relatie coaching Dorette start op vrijdag 18 september om 16.00 uur met een cursus Girls
only/Rots en Water in de Heijenoordschool voor meisjes van 7 tot en met 12 jaar.
Deze training leert kinderen op een speelse manier zelfverzekerder, weerbaarder,
veerkrachtiger en meer in balans met zichzelf te zijn.
Aanmelden: tel: 06-50748926 of kindercoachingdorette@live.nl

Vanuit de Schoolfotograaf (8 en 10 september):
Op dinsdag 8 en donderdag 10 september worden de nieuwe schoolfoto’s gemaakt dit jaar
door Mooie Portretten. Uiteraard wordt er volgens RIVM richtlijnen gewerkt.
De foto’s worden bij goed weer buiten gemaakt. Qua kleding is eigenlijk alles geschikt en
gekleurde kleding i.c.m. spijkerstof doet het erg goed op deze achtergrond.
Denken jullie ook aan:
● Eventuele plakplaatjes op armen te verwijderen
● De brilglazen nog even op te poetsen
● En mooi ingevlochten haren aan de achterkant is niet te zien op de foto
Groepsfoto’s en individuele portretten
Op dinsdag 8 september worden de midden- en bovenbouwgroepen en de groep van
Lucienne|Barbera op de foto gezet. Op donderdag 10 september gaan de onderbouw
groepen en de groep van Nikki op de foto.
Broertjes/Zusjes foto’s

De broertje/zusjes foto’s zal dinsdag 8 september ná schooltijd buiten gemaakt worden op het
veld van 14.30 tot 15.30 uur. Bij regen staat er een tent waar alléén de fotograaf en de kinderen
die op de foto gaan in kunnen. Ouders kunnen hier bij aanwezig zijn! Let op de afstand van 1 ½
meter. Neem bij slecht weer een paraplu mee!
De BSO’s zijn al ingelicht.

Oproep hulp onderWIJStuin
●

●

Net als voorgaande jaren willen we weer samen met ouders de onderWIJStuin
onderhouden. We deden dit altijd op zaterdagochtenden, maar het bleek vaak geen
geschikt moment te zijn. Dit jaar gaan we op woensdagen- en vrijdagmiddagen in de
tuin werken. We hebben hier de volgende dagen voor ingepland:
9-11 sept/18-20 nov/17-19 mrt/19-21 mei/14-16 jul
Vind je het leuk om ons te helpen? Stuur dan een mail naar:
sebas.hengst@floresonderwijs.nl
Ook zijn wij op zoek naar (middenbouw)ouders die het leuk vinden om groepjes kinderen
te begeleiden bij het tuinieren. Wil je informatie over de inhoud van het begeleiden;
tijden, frequentie, inhoud, etc.? Meld je aan bij de stamgroepsleiding van je kind(eren).

Oproep hulp verkleedkelder
Voor onze (viering)verkleedkelder zijn wij dringend op zoek naar ouders die de kelder willen
bijhouden. Onze kinderen gebruiken de spullen uit de kelder om de vieringen aan te kleden.
Helaas is onze “vaste”ouders met de 8e jaars mee vertrokken van school. Je kunt je opgeven
bij Sebas (sebas.hengst@floresonderwijs.nl)

Oproep SKAR
Een aantal ouders heeft in het verleden aangegegeven dat ze gebruik zouden willen maken
van de voorschoolse opvang (VSO). Nu kan de SKAR die dienst leveren als er vijf of meer
kinderen zijn die daar gebruik van zouden maken.
De vraag is aan alle ouders die daar gebruik van zouden willen maken om zich op te geven bij
de SKAR.
Graag doorgeven: naam van de school, om hoeveel kinderen het gaat, op welke dagen en
vanaf hoe laat. De SKAR gaat dan kijken of het rendabel is om een VSO groep te starten.
Graag opgeven via: klantcontact@skar.nl.

