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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen
-

Jumbo actie
Ingezonden bericht Gezamenlijke
Regeling de Bevelanden
Bibliotheek
KiVa
Bijlagen bij de Nieuwsbrief
Belangrijke data

Jumbo actie
Deze reactie kregen we van de Jumbo
supermarkten:

maar hadden wel 4700 punten verzameld! Dat
is geweldig!!

Ingezonden bericht Gezamenlijke Regeling
De Bevelanden

Op school liggen tijdschriften klaar van het
minimamagazine Dina Schrijft. Dit magazine is
tot stand gekomen door een samenwerking
tussen Dina Schrijft en Gemeenschappelijke
Regeling de Bevelanden. Ze hebben hetzelfde
doel voor ogen: armoede voorkomen. We
willen beiden dat mensen met een laag

Hartelijk dank voor jullie deelname aan Sparen

inkomen op de hoogte zijn van alle

voor je School. Aan alle leuke dingen komt een

mogelijkheden die er zijn. U kunt een

eind. Zo ook aan de Jumbo Sparen voor je

exemplaar op school halen of een mail sturen

School actie. Het is niet meer mogelijk om

naar: secretariaatwiz@grdebevelanden.nl .

schoolpunten in te voeren.

Ook is het magazine te downloaden:
www.grdebevelanden.nl/magazine

De gespaarde punten worden momenteel
omgezet in waardecheques. De filiaalmanager

Bibliotheek

van uw meest dichtstbijzijnde Jumbo zal
binnenkort (in de week van 10 december)
contact met u opnemen voor het afstemmen
van het uitreik moment van deze waarde
cheque. Nadat de cheque aan u is uitgereikt,
volgt in januari 2019 een em
 ail met daarin
informatie over waar en hoe u de
schoolartikelen kunt bestellen.

Wij willen u hartelijk danken voor uw deelname
en hopen dat u veel moois kunt kopen voor uw
school.

Allemaal heel erg bedankt voor het sparen van
de punten!! We zijn maar een kleine school

De school werkt met de aanpak de Bibliotheek
op school. Bibliotheek en school willen samen
het leesplezier, de kwaliteit van
leesbevordering en mediawijsheid verbeteren.
Ieder schooljaar werkt de Bibliotheek de
leerling gegevens in het ledenbestand bij door
de import van een actueel bestand.
De oudertoestemming voor het delen van
persoonlijke gegevens is in verband met de
AVG noodzakelijk
Een aantrekkelijk boekenaanbod op school en
een lidmaatschap van de Bibliotheek is daarbij
onmisbaar.
Een zinvolle uitvoering van de dBos aanpak
vereist een goed inzicht in het leen- en
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leesgedrag van de leerlingen. Om die reden
biedt de Bibliotheek de Monitor aan.
Voorwaarde voor deelname aan de Monitor is
dat alle leerlingen lid zijn van de Bibliotheek.
Voor het lidmaatschap hebben we gegevens
nodig van de leerlingen.
In de bijlage staat de toestemmingsbrief. Kunt
u deze brief ingevuld aan de juf van uw kind
geven?
Alvast bedankt!
Herregistratie KiVa
Ingezonden bericht van

Op vrijdag 21 december gaan we met de
kinderen van groep 4 t/m 8 een uurtje
schaatsen op de schaatsbaan in Goes!
Via social schools zal er nog informatie volgen
over het vervoer e.d.
Om 12.00 uur luiden we de kerstvakantie in.
Dus de kinderen zijn dan allemaal vrij!
EN
Alvast onder uw aandacht:
Maandag 7 januari zijn de kinderen vrij!
WIj starten met een studiedag voor al het
personeel van Albero.

Bijlagen bij de Nieuwsbrief
-

Jullie school voldoet opnieuw aan de door
KiVa gestelde eisen. We willen jullie school
dan ook van harte feliciteren met het behalen
van het certificaat! Jullie zijn vanaf nu een
gecertificeerde KiVa-school!
We zullen het certificaat nu voor jullie in orde
gaan maken. Dit certificaat is een bord waarop
staat aangegeven dat jullie een gecertificeerde
KiVa-school zijn. Dit bord kan opgehangen
worden in de school (bijvoorbeeld bij de
voordeur). Jullie kunnen het certificaat in
komende weken verwachten.
Feestdagen in de maand december
We hopen dat onze goedheiligman woensdag
5 december op bezoek komt en dat hij wat
voor ons mee zal brengen!
Daarna dompelen we onder in de kerstsfeer…!
U krijgt via Social Schools te horen wat er gaat
gebeuren.
In ieder geval wordt 20 december een
belangrijke dag/avond.

Toestemmingsbrief Bibliotheek

Belangrijke data

woe 5 december
don 20 december
vrij 21 december
vrij 21 december
ma 7 jan

Sinterklaas!
Kerstviering
gr 4 t/m 8 schaatsen
van 9.00 tot 10.00
kerstvakantie 12.00
uur!!
studiedag Albero
kinderen vrij

