Nieuwsbrief SBO De Driesprong
schooljaar 2017 / 2018

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Inmiddels zijn we alweer een paar dagen van start gegaan. Wat
fijn om alle oude leerlingen weer terug te zien en de nieuwe
leerlingen te verwelkomen!
We zijn ook dit jaar weer gestart met een aantal nieuwe gezichten
binnen het team. Kortom de eerste week staat weer in het teken
van kennismaking. Kennismaking met elkaar maar natuurlijk ook
met onze schoolcultuur. De manier waarop we met elkaar
omgaan en wat we van elkaar verwachten. Hoe doen we het ook
alweer hier op de Driesprong?! Vriendelijk zijn we, vertrouwen
hebben we en verantwoordelijkheid nemen we. Samenwerking.
Leerlingen, leerkrachten en ouders. Onderling en met elkaar! Zo
gaan we er ook dit jaar weer een mooi en leerzaam schooljaar van
maken.

Wij vinden het belangrijk
dat u als ouder goed
geïnformeerd wordt. De
nieuwsbrieven worden per
email aan u verstuurd.
Ontvangt u deze
nieuwsbrief (nog) niet
digitaal? Kijkt u eens in de
map ongewenst of neem
contact op met de
administratie voor uw
juiste emailadres.

Algemene ouderavond
Tijdens de eerste ouderbijeenkomst, de algemene ouderavond, willen wij u goed informeren
over het komende schooljaar. De speerpunten en aandachtspunten van de school,
belangrijke data, activiteiten en ontwikkelingen en de specifieke aanpak van de leerkracht
van uw kind. Kortom het is een startpunt voor goede communicatie en een goede
samenwerking!
De algemene ouderavond vindt plaats op

Dindag 12 september 2017
van 19:00 – 20:00 uur

U wordt om 19:00 uur verwacht in het lokaal van uw kind. De groepsleerkracht zal u alle
benodigde informatie voor het schooljaar verstrekken zoals rondom verzuim en verlof,
gedrag en aanpak, schoolregels en gebruiken, schoolkamp, studiedagen en vakanties,
activiteiten, ouderbijeenkomsten en natuurlijk informatie die specifiek voor de groep van
uw kind van toepassing is.
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Tevens zullen de schoolgids en een informatiepakket voor u klaar liggen. Deze
ouderbijeenkomst is alleen voor ouders. Wij verzoeken u vriendelijk uw kind niet mee te
nemen.

Personele wijzigingen
Op het gebied van personeel zijn er weer een aantal veranderingen. We hebben afscheid
genomen van enkele mensen en we hebben nieuwe collega’s gevonden om ons team te
versterken. Femke Blom is één van de twee nieuwe leerkrachten. Zij zal samen met Nadia, al
een bekende op school, groep Komeet les geven. Nadine de Roo zal op maandag voor groep
Meteoor staan en de andere dagen het team ondersteunen waar nodig. Daarnaast is Klaartje
Cuppen begonnen bij ons op school als orthopedagoog.
Marlon Demon zal helaas, door ziekte, naar verwachting de komende periode nog niet
aanwezig zijn op school.

Wij wensen ieder een goed en leerzaam schooljaar!

