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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
27 september: inloopavond 18.30-19.30 u.
4 oktober: start kinderboekenweek Het thema is: griezelen..
23 t/m 27 oktober : herfstvakantie
Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is al weer gestart. Hopelijk heeft iedereen genoten van vrije
dagen.
We wensen alle kinderen een leerzaam en plezierig schooljaar toe !
Een aantal zaken waar de school zich komend schooljaar mee bezig zal houden zijn:
- Impuls muziekonderwijs.
- De samenwerking met de Tsjelke.
- Het vernieuwen van de rapporten.
- Communicatie intern en extern
- Invoering Snappet ( het werken met tablets)
Inloopavond
Woensdag 27 september willen we tussen 18.30 en 19.30 u. een inloopavond
houden voor de ouders en leerlingen. U kunt een praatje maken met de leerkrachten
en de leerlingen laten u zien waar ze mee bezig zijn. Van harte welkom !
Rapporten
Wilt u de rapporten zo spoedig mogelijk meegeven naar school. De ervaring leert dat
er thuis wel eens een keer een rapport “verdwijnt”. Afgelopen jaar hebben we
gewerkt aan een nieuw rapport. Deze gaat de volgende keer mee.
Impuls muziekonderwijs
De Ploos van Amstelskoalle doet voor het tweede jaar mee aan dit project. De
onderbouw krijgt om de twee weken muziekles van juf Petra en de bovenbouw van
een andere vakdocent. Maar liefst 5 leerkrachten volgen in de avonduren muziekles.
4 leerkrachten krijgen gitaarles en 1 leerkracht pianoles. Dus de Ploos is een school
waar muziek in zit!

Tussen schoolse opvang (TSO)
Nu ook op vrijdag !
De school beschikt over een (concept) overblijfreglement.
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Spelregels:
Opgave voor overblijven één schooldag van te voren; afmelden z.s.m.
N.B.: als u niet afbelt dient u toch te betalen.
Opgeven en afmelden bij degene die toezicht houdt.
Kosten: €2,50 per kind/per keer; per keer contant te voldoen bij degene die toezicht houdt.
Lid overblijfcommissie: Anneke Stielstra( 0519 561802, y.stielstra@knid.nl)
NB: bent u bereid mee te helpen als reserve, dan s.v.p. opgeven bij Anneke Stielstra.

Samenwerking met de Tsjelke
Komende weken zijn vier project groepen bezig de samenwerking handen en voeten
te geven.
Tevens vinden er in dit schooljaar drie gezamenlijke activiteiten plaats op het vlak
van sport, creativiteit en een actie voor het goede doel. De gezamenlijke Sint
Maarten actie vervalt dit jaar.

Studiedagen
Veel studiedagen zijn dit jaar nog niet gepland. Dit heeft alles te maken met de
ontwikkeling van de samenwerking met de Tsjelke. Zodra de data bekend zijn
melden we deze u.
Woensdag 14 maart staat wel vast.

Staking op 5 oktober
Houdt u er rekening mee dat de school op 5 oktober dicht is i.v.m. een oproep tot
staking door de bonden en… de werkgevers! Ook Arlanta ondersteunt de actie.
Het gaat om werkdrukvermindering en een eerlijk salaris. Meer informatie volgt.

