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‘t ZIGTNIEUWS
Welkom
Maandag 4 september is het schooljaar 2017-2018 gestart. Met een opgefriste school. Alle gangen en hallen
zijn wit geverfd. Het ziet er schoon en een stuk ruimer
uit.
In de groepen 1/2 en 3/4 zijn de stagiaires van de PABO begonnen met hun stages. In groep 1/2 juf Rosalie
en in groep 3/4 juf Karin. We wensen hen veel plezier
op ‘t Zigt.

kracht. Om de normen niet door groepsleiders te laten
bepalen, maar door de leerkracht en de klas samen is dit
een manier om met het creëren van groepsvorming bezig te zijn. Een van de onderdelen is de ik—koffer. Daarbij vertellen de kinderen ( en de leerkracht) aan de hand
van 5 voorwerpen iets over zichzelf.

Fietsouders
Elke vrijdag gaat groep 7/8 naar de gymzaal van De RinMijnschool app
gen. Het is een grote groep en wij vinden het gevaarlijk
Dit schooljaar wordt binnen Marenland het ouderportaal om alleen met deze groep te fietsen. ( Groep 5/6 gaat
“mijnschool” in gebruik genomen. Dit is een communi- om de week naar De Ringen) Wij zijn daarom nog dringend op zoek naar fietsouders. Morgen, 15 september is
catiemiddel met korte lijnen.
het al zover. Wie o wie komt ons helpen?
We hebben inmiddels activeringscodes gestuurd. Dit
systeem zit gekoppeld aan Parnassys, ons administratie- U kunt zich via mail of app opgeven bij juf Linda en/of
systeem. Als er oude e-mailadressen in staan die u niet juf Inge L.
meer gebruikt, dan krijgt u waarschijnlijk ook de mail en
de nieuwsbrieven niet.
Kledingbeurs
De activeringscode komt dus op dit e-mailadres. DaarVrijdag 6 oktober is er een kinderklemee kunt u op de computer inloggen. Dit account is per- ding/speelgoedbeurs in de Evenementenhal in Delfzijl
soonlijk, daarom moet de app gekoppeld aan uw pervan 18.30 tot 21.00 uur. Vrij entree.
soonsgegevens per gezin. Op het ouderportaal op de
computer kunt u aangeven dat u de app wilt gebruiken. Stichting Leergeld
Dan komt er een QR-code op het scherm. Na het instal- Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de
leren van de app op de telefoon kunt u door het scanleeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale finen van de QR-code de app koppelen aan het account.
nanciële middelen, die vanwege gebrek aan financiële
De app is heel handig, maar nog niet alle functies hebmiddelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootben wij daar tot nu toe op terug gezien. Ook voor ons is jes.
het nieuw en nog even wennen en uitzoeken hoe het
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een
werkt.
beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld
In alle groepen kunt u via “Mijnschool” inschrijven voor indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten
de omgekeerde oudergesprekken. Het is even wennen, voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonmaar dan is het ook maar geregeld. Ook foto’s en derge- baar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijlijke komen hierop, zodat dit intern voor de ouders blijft. standsniveau ligt.
We zetten in principe geen foto’s meer op de website.
Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, een formulier in vullen.
Als u vragen of problemen hiermee heeft, kunt u ons
altijd om hulp vragen. Op de informatieavond is dit ook Agenda:
aan de orde geweest.
12 september
Informatieavond gr. 1 t/m 8
Gouden weken
Dit schooljaar gaan we weer starten met het project: De
gouden weken. De achterliggende gedachte van dit project is dat de eerste weken van het schooljaar de groep
weer opnieuw gevormd wordt na de vakantie. De samenstelling is meestal veranderd en vaak ook de leer

27 september

De schoolfotograaf

4 t/m 6 oktober

Schoolkamp groep 7/8

5 oktober

Stakingsdag basisonderwijs

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

