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NIEUWSBRIEF MAART 2022 
 

AGENDA 
28-3 t/m 1-4            Deze week tussengesprekken op verzoek 
1-4   Vrijdagmiddagmiddagborrel 14:00-16:00 
4-4                                Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
6-4   MR vergadering 
14-4   Paasfeest 
15-4 t/m 18-4  Paasvakantie 
22-4   Koningsspelen op school 
23-4 t/m 8-5  Meivakantie 
 

VRIJDAGMIDDAGBORREL 
Vrijdag 1 april zijn jullie vanaf 14 uur van harte welkom voor een 
drankje bij de picknicktafels  
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de onderbouwhal, bij het kopieerapparaat, staat een bak. Deze zit behoorlijk vol met gevonden 
voorwerpen. Mist u iets? Kijk hier even in.  
 

OUDERBIJDRAGE 
De meesten van jullie hebben inmiddels de 
vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar 
betaald. Met deze bijdrage kunnen wij weer: 

- De schoolbibliotheek aanvullen met de 
nieuwste boeken  

- Op schoolreisje/werkweek 

- Leuke activiteiten aanbieden tijdens de 
lunchpauzes 

- Enz. enz.  
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WIST JE DAT? 
- Bob (de gymleerkracht) dit weekend meedoen aan het Nederlands Kampioenschap powerliften? 
- Juf Marijke precies 12,5 jaar in het onderwijs zit.  
- Er nieuwe foto’s voor de website gemaakt zijn? 
 

 
 

ABONNEER JE OP JE SOCIAL SCHOOLS AGENDA 
Heb je een kalender app die je gebruikt en wil je graag dat agendapunten uit Social Schools hier ook 
in bijgewerkt worden? Dan kun je je abonneren op je Social Schools agenda! 
In de handleiding in de bijlage leggen we je de stappen uit voor Outlook en Google Calendar. 
Afhankelijk van welke kalender app je gebruikt hoef je natuurlijk alleen dat deel te lezen. 
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SOCIAL SCHOOLS: EEN GESPREK STARTEN MET EEN ANDERE OUDER 
In social schools is het mogelijk om te chatten met de ouder van een klasgenootje van je kind. 
  

1. Open de app. 
2. Klik op de 'Mijn groepen' op de 
homepagina. 
3. Kies de groep van de ouder waarmee 
je een gesprek wilt starten. 
4. Klik als je in de groep zit op het 'Leden' 
tab, en klik op 'Ouders' om de ouders van de 
groep te bekijken. Kies vervolgens de ouder 
waarmee je een gesprek wilt starten. 
 
Tip: Weet je de naam van de ouder niet uit je 
hoofd maar wel die van zijn/haar kind? Dan 
kun je de ouder ook opzoeken via de leerling. 
Ga dan naar de tab 'Leerlingen', zoek de 
leerling op. In het profiel van de leerling kun je 
doorklikken naar de ouder. 

 

5. Je komt nu in de profielpagina van de 
ouder; hier zie je de knop 'start gesprek'. Klik 
erop. 
6. Het gesprek met de ouder is gestart! 
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