Info

voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

woensdag 26 september 2018

\

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de eerste Ouderinfo van het nieuwe schooljaar.
We zijn goed van start van gaan met 10 groepen, en ook met veel nieuwe leerlingen.
We wensen alle nieuwe kinderen en ouders een hele ﬁjne tijd op Universum.
In de nieuwsbrief kijken wij vooruit tot de herfstvakantie, die duurt van 20 tot 26
oktober.
Op tijd komen
We letten weer extra op het op tijd komen van kinderen.
De school gaat om 8.40 uur open. Vanaf 8.30 uur worden de kinderen door hun
leerkrachten ontvangen op het schoolplein. Om 8.45 uur zit iedereen klaar, en beginnen
de lessen.
Ook al is het een paar minuten: te laat komen is storend voor de groep, en ook heel
vervelend voor het kind zelf.
Bovendien zijn hier wettelijke regels voor.
Bij 3x te laat komen neemt de leerkracht contact met u op, bij 5x te laat komen krijgt u
een brief of uitnodiging voor een gesprek met de directie. Als op tijd komen een
probleem blijft, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd.
Schoolfruit en groente
Universum is opnieuw ingeloot: van 12 november tot 15 april krijgen de
kinderen 3 dagen per week gratis schoolfruit en groente.
Voor de start krijgen de ouders nog een brief met de afspraken.
Kinderboekenweek en toneelstuk door leerkrachten
Op 3 oktober begint de kinderboekenweek, met het thema: Kom erbij!
De leerkrachten geven over dit thema een voorstelling op 16 oktober: de
onderbouw komt ‘s morgens naar de voorstelling, van 8.45 tot 11.45 uur. ‘s
Middags zijn deze kinderen vrij.
De bovenbouw heeft ‘s middags de voorstelling van 13.00 tot 14.45 uur. ‘s
Morgens zijn deze kinderen vrij.
Kofﬁeochtend
Op woensdag 3 oktober bent u van harte welkom op de kofﬁeochtend,
vanaf 8.45 uur.
Ouderavond 9 oktober
Onderwerp is Jumpin en een gezonde lunch, en de kinderbibliotheek.
Inloop vanaf 19.00 uur aanvang 19.15
De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 31 oktober.
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

Belangrijke data
● 3 oktober
kofﬁeochtend voor
ouders
● 3 oktober start
kinderboekenweek
● 5 oktober
talentenmiddag
alle groepen
● 9 oktober
ouderavond
● woensdag 10
oktober studiedag:
alle kinderen vrij
● dinsdag 16 oktober
toneelstuk door
leerkrachten:
onderbouw is
‘s middags vrij;
bovenbouw is
‘s morgens vrij
● 20 tot 26 oktober
herfstvakantie
●

Bij deze ouderinfo
krijgt u ook de
ouderkalender, met
alle belangrijke
data in dit
schooljaar.

