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Rapport(gesprekken)
Woensdag 19 juni krijgen
de kinderen hun 3de rapport
van dit schooljaar mee naar
huis. Binnen SchouderCom
is één dag later in het
profiel van de betreffende
leerlingen het rapport ook
digitaal te vinden. Naast het rapport zullen op deze
dag ook de laatste toetsresultaten zichtbaar
worden. Klik hiervoor op de knop ‘toetsoverzicht
bekijken’. Dit is te vinden onderaan de pagina waar
de gegevens van de leerling staan.
Op donderdag 20 juni en maandag 24 juni vinden
de rapportgesprekken n.a.v. het 3de rapport plaats.
Komende dinsdag ontvangt u via SchouderCom
hiervoor de uitnodiging.
In de planning is zo veel mogelijk rekening
gehouden met uw voorkeur.

AVG toestemming
Ongeveer een jaar geleden
is de nieuwe privacywet
(AVG) ingegaan. Vanaf dat
moment heeft de school
voor iedere leerling
(opnieuw) de expliciete
toestemming voor onder andere
het
plaatsen van beeldmateriaal gevraagd. Wij hoeven
dit gelukkig niet jaarlijks opnieuw te doen, maar
willen u er wel op wijzen dat deze toestemming ten
alle tijden op school is in te zien of te wijzigen. U
kunt zich hiervoor wenden bij de directeur van de
school.

Hallo allemaal, wat fijn dat ik er ben.
Mijn naam is Danny
Wolfert. Ik ben 26 jaar en
woon samen met mijn
vriendin in ‘sHertogenbosch.
Ik ben erg blij dat ik
aankomend schooljaar de
focus op een groep zal
hebben tijdens een
volledige werkweek.
Naast de collega’s en
ouders ben ik verder erg
benieuwd naar de leerlingen. Vanuit mijn vorige
scholen ben ik altijd in staat geweest om een sterke
band met de leerlingen te creëren. Dit is voor mij
dan ook essentieel in het onderwijs.
Ik ben gedreven en gemotiveerd om met mijn
nieuwe groep aan de slag te gaan en heb erg veel
zin in het volgend schooljaar.
Tot dan!

De VakantieBieb gaat weer open
Lekker lezen tijdens je vakantie? Download dan de
gratis VakantieBieb-app en lees meer dan 50 ebooks de hele zomer lang! Het zomercadeautje van
de Bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni voor kinderen en
jongeren. Op 1 juli komen de e-books voor
volwassenen erbij. Je leest de e-books eenvoudig op
je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer
boeken sjouwen. Ga naar Google Play of de App
Store en download de app!
Maak kans op een iPad mini
Ben je tussen de 6 en 18 jaar oud? Dan maak je ook
nog eens kans op een iPad mini. Hoe? Laat ons
weten wat jouw favoriete e-book uit de
VakantieBieb is en waarom. De VakantieBieb is
open tot en met 31 augustus. Veel leesplezier!
Voor meer informatie zie
www.bibliotheekrivierenland.nl
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