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Agenda
17 september 2018
20 september 2018
26 september 2018
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Open huis (informatieavond) 18.30 - 19.30 uur
 Studiemiddag - leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
 Schoolfoto

Onderwerpen
●
●

Open huis (informatieavond)
Schoolfoto

Open Huis 17 september
(informatieavond)
18.30 - 19.30 uur

Ook dit jaar organiseren we weer een Open Huis. Op deze avond bent u van harte welkom om samen met uw zoon/dochter
naar school te komen. Tijdens het Open Huis kunt u samen met uw zoon/dochter een kijkje nemen in de klassen. De
kinderen kunnen u vertellen wat zij op een dag doen, hoe wij bijvoorbeeld werken met de Kanjertraining en kunt u
kennismaken met de nieuwe leerkracht. Neemt u vooral ook een kijkje in het technieklokaal en in de bibliotheek.
Dit schooljaar zijn wij, in de groepen 4 t/m 8, gestart met het werken via Snappet. Graag willen wij u hier kennis mee laten
maken. Als u dit filmpje bekijkt, krijgt u een beeld hoe Snappet er in de praktijk uitziet als het volledig is ingevoerd:
https://www.youtube.com/watch?v=PoDcRCOvKUc
Tijdens het Open Huis liggen de snappet tablets en chromebooks klaar, zodat u hier samen met uw zoon / dochter even op
kunt werken.

U komt toch ook?

Schoolfotograaf 2018
Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 26 September komt de schoolfotograaf op OBS De Koet.
Ook dit jaar zullen de foto's gemaakt worden door Dorien van Veen.
Tijdens schooltijd maken de fotografen per klas een groepsfoto en portretfoto
van ieder kind.
Daarna worden er broer/zus foto’s gemaakt van broers/zussen die allen op De
Koet zitten.
Vanaf 14.00u is er voor ouders gelegenheid om een broer/zus foto te laten
maken met kinderen die niet allemaal op de Koet zitten. Wilt u hiervan

gebruik maken, is het van belang dat u dit invult op het strookje dat uw kind vandaag mee krijgt. Tevens is het van belang
dat u op tijd met uw kind aanwezig bent.
Net als vorig jaar krijgt uw kind een briefje mee met een inlogcode. Hiermee kunt u inloggen op besloten deel van de site
van de fotograaf en daar alle foto’s bekijken en bestellen.
De kinderen hebben vandaag briefje mee naar huis gekregen, waarop u kunt aangeven of uw kinderen samen op de foto
wilt hebben. Wilt u deze uiterlijk 12 september inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind? U hoeft het strookje dus
maar een keer in te leveren. De OR zorgt er dan voor dat de kinderen onder schooltijd met elkaar op de foto gaan. Voor de
broer/zus foto’s vanaf 14.00u met kinderen niet allemaal op de Koet zitten dient u op tijd aanwezig te zijn. U begeleidt dan
zelf uw kinderen.
BELANGRIJK: trek uw kind iets fleurigs aan, dit komt op de foto mooi over.
We hopen op mooie foto’s en als u tips of ideeën heeft horen we het graag!
Groeten namens,
Commissie Schoolfotograaf: Linda Colijn en Elsa Matla

