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Feestelijk jaar!
Na een welverdiende vakantie staat alles weer klaar om te
beginnen aan een vers, nieuw schooljaar. Dit is meteen een
feestelijk jaar, want de Vonder bestaat 10 jaar!
Dat gaan we natuurlijk het hele jaar feestelijk vieren en daar
beginnen we de eerste schooldag al mee.
Meer informatie hierover vind u verderop in deze
nieuwbrief.
We hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
Team de Vonder.

Kalender:
Ma 05-09

Start schoojaar

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-

We maken er een feestelijk jaar van
Komend schooljaar bestaat de Vonder 10 jaar!
Dat gaan we natuurlijk het hele jaar feestelijk vieren en daar beginnen we de eerste schooldag al mee.
We ontvangen jullie graag allemaal over de rode loper op het schoolplein, om gezamenlijk het feestjaar goed te
beginnen. Wanneer je onder de ballonnenboog door bent en over de rode loper aankomt, zoek je lekker je nieuwe klas
op. Als iedereen er is, starten we dit feestelijke jaar samen!
Hierbij geldt: ‘Hoe feestelijker, hoe beter!’. Dus kom in je feestoutfit en zorg voor extra veel glitter en glamour!
Alle andere lustrumactiviteiten worden vanzelf later in het jaar onthuld!
Warm welkom
Iedereen staat te popelen om weer te beginnen en alle lokalen zien er weer prachtig uit. We vinden het fijn om de start
van het schooljaar met elkaar te delen. De opening hiervan is maandag.
Van dinsdag t/m vrijdag in de eerste week bent u vervolgens ook van harte welkom om bij de inloop even in het lokaal
te komen kijken! Dus loop gezellig even mee!
Parro
Vanaf dit schooljaar gaan we Parro nog meer als communicatie kanaal gebruiken. Naast de bekende chat functie en het
inschrijven voor gesprekken, zijn voortaan ook de schoolkalender en de nieuwsbrieven binnen Parro te vinden.
Tot slot gaan ziekmeldingen of absentiemeldingen voortaan ook via Parro. Dit wijst zich vanzelf wanneer u de app
opent. We willen u vragen om ziekmeldingen of absentiemeldingen voor 8.15 uur door te geven via Parro.
Ook willen we u vragen uw privacy voorkeuren in Parro weer even te bevestigen of aan te passen als er iets gewijzigd is.
Reminder schoolkalender
Zoals hierboven is benoemd, is de schoolkalender vanaf het nieuwe schooljaar in Parro te vinden.
Wilt u liever een papieren versie? Dat kan!
U kunt deze aanvragen bij meneer Thaddé via t.habraken@stgboom.nl.
Graag even vermelden voor welke leerling en welke klas.

