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Fijne Feestdagen

In dit nummer:

Fijne feestdagen
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Goede voornemens?
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Schoudercom
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Wij wensen alle ouders, kinderen en
alle andere betrokkenen bij onze
school mooie FEESTdagen en een
FANTASTISCH 2019.
Geniet van deze mooie dagen van
samenzijn… rust goed uit en
geniet van de vakantie!
Team OBS Binnenstad

Zoekt u nog goede en makkelijke voornemens?
De brigadiers wensen u en uw kinderen een gezond 2019 toe!
Zou u ons willen helpen ons deel van ieders veiligheid beter te kunnen waarborgen?
Wij van onze kant helpen u graag aan een paar goede en gemakkelijk te realiseren voornemens voor het
nieuwe jaar. Die maken we tenslotte allemaal, nietwaar? Hier zijn ze. Gratis en voor niets.
En voor iedereen bereikbaar:
1. Ik stop met de diagonale afkorting vóór de brigadiers langs.
2. Ik zet mijn fiets niet meer op de smalle stoep langs het park.
3. Ik parkeer mijn auto in een parkeervak. Ook als ik wat later ben.
Simpel toch? En het leidt ongetwijfeld tot grote waardering en harmonie. Een
betere wereld, die nóg veiliger is voor onze kinderen.
Prachtig toch, zo’n begin van het nieuwe jaar?
Allerbeste wensen,
De brigadiers

Schoudercom...
Afgelopen 6 december, tijdens onze TEAMstudiedag, hebben wij een informatiesessie gehad met een trainer van Schoudercom. Schoudercom staat voor School-Ouders-Communicatie.
Wij gaan in januari overstappen naar een online communicatietool.
Via deze tool, die ook als app op de telefoon gezet kan worden, gaat school alle informatie delen.
Álle nieuws op groeps– en of schoolniveau zal als een berichtje in Schoudercom gepost worden. Dit betekent dat de mails die in elke groep verstuurd worden, als ook de nieuwsbrief komen te vervallen.
Via deze tool gaan we ook de oudergesprekken plannen, er zullen dus geen intekenlijsten meer op de
deur hangen… alles kan digitaal geregeld worden :-)
In een volgende fase gaan ook blogberichtjes geplaatst worden en vullen we een online schoolkalender.
In januari gaan alle ouders benaderd worden om een account aan te maken. Wij hopen natuurlijk dat dit
snel geregeld is en we alle ouders via Schoudercom kunnen bereiken.
Een GOED begin voor 2019!
Désirée

