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JAARGANG 27,  NUMMER 3     24 september 2018 

      17  juli 2017 

Agenda 
24 september Informatieavond ouders Schoolverlaters 
24 september Start Oudervertelgesprekken 
24-28 september Week van de pauzehap 
28 september Studiedag 

1 oktober MR vergadering 

3 oktober Start Kinderboekenweek 

 

Geslaagd! 

 
 

Afgelopen woensdag zijn de juffen Mariëlle, Inge, Kelly, 

Gabriëlle en Elin geslaagd voor de cursus Gedragsspecialist. 

Van harte gefeliciteerd!! 

    

Nieuwschooljaarsreceptie 
Op de nieuwschooljaarsreceptie heeft u kennis kunnen 

maken met de leerkracht van uw zoon en/of dochter en de 

andere ouders/verzorgers van de groep. 

Tevens was het de afsluiting van de Wereldweken. Tijdens uw 

rondgang door de school, heeft u kunnen genieten van gezonde 

hapjes en drankjes uit de diverse landen. Het fijn dat er veel 

ouders aanwezig waren! 

De recepten van de diverse hapjes zullen worden verzameld en 

met ouders gedeeld worden. 

Informatieavond SVL 
Vanavond is de jaarlijkse informatieavond over de 

schoolverlatersprocedure. 

Ouders van de leerlingen van de Schoolverlatersgroepen zijn 

vanaf 19.15 uur van harte welkom in de personeelskamer voor 

een kopje koffie of thee waarna om 19.30 uur de avond. 

We geven informatie over de wijze waarop het advies tot stand 

komt, en bespreken de 

testen en onderzoeken die 

de schoolverlaters krijgen. 

Ook geven we een overzicht 

van de verschillende types 

van voortgezet onderwijs. 

Ouders en verzorgers 

krijgen ruimschoots de 

gelegenheid tot het stellen 

van vragen. 

 

 

Ouder vertelgesprek 
Vanaf deze week staan de ouder vertelgesprekken op het 

programma. Via SchouderCom ontvangt u een uitnodiging om 

een afspraak te maken met de leerkracht van uw zoon/dochter. 

Tevens ontvangt u de gesprekspunten ter voorbereiding op het 

gesprek. Invullen en vooraf terugsturen wordt gewaardeerd, bij 

voorkeur digitaal, zodat de leerkracht zich goed kan 

voorbereiden op het gesprek. Het is echter voor ons geen 

voorwaarde om het gesprek te kunnen houden. 

Ouders/verzorgers die vorig jaar het startgesprek hebben 

gevoerd hoeven bij ongewijzigde situatie 

niet dezelfde zaken opnieuw te vermelden. 

Zoals het formulier aangeeft kunnen 

ouders/verzorgers ook zelf bespreekpunten 

aanleveren. 

Bij onze nieuwe leerlingen gaan we graag 

op huisbezoek.  
 

 

SchouderCom 
In de nacht van dinsdag 18 september op woensdag 19 

september is vernieuwde versie van de SchouderCom App 

gelanceerd. Gebruikers zullen bij het openen van de App 

automatisch in de nieuwe layout terecht komen. Daarnaast 

worden via de Apple App Store en Google Play Store updates 

verspreid. Het is aan te raden ook deze updates te installeren.  

De layout van de oude App was verouderd 

en niet voor iedereen intuïtief. De nieuwe 

App sluit beter aan bij de ervaringen die 

gebruikers hebben met andere Apps, en is 

gebaseerd op een uitgebreid onderzoek 

onder gebruikers van de oude App. 
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Week van de Pauze hap 
Deze week doet de hele school mee aan de Week van de 

Pauze hap. 

Gedurende deze week leren en ervaren de 

kinderen hoe lekker en leuk het is om te 

kiezen voor gezonde tussendoortjes. 

De kinderen krijgen deze week ook 

gezonde tussendoortjes aangeboden.  

We gaan met elkaar proeven en krijgen les in wat gezond 

en ongezond is. 

Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook 

daarbuiten! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medezeggenschapsraad 
Nieuwe leden gezocht voor de Medezeggenschapraad 

(MR). 

In een extra bijlage ontvangt u een oproep van de MR.  

De medezeggenschapsraad (MR) van de Trapeze geeft 

adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die te maken 

hebben met het beleid van de school. Vindt u het leuk om mee 

te denken en te beslissen over het beleid van de Trapeze?  

Meldt u zich dan nu aan door via Schoudercom. een bericht naar 

MRTrapeze te sturen.  
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