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Nieuws van de Week nr. 4
Vrijdag 21 september 2018
Jarigen!
Wie zijn er aankgomende week jarig?
23 september Jesse Groep 3
23 september Milou
Groep 6B
24 september Lynn
Groep 4
27 september Lotte
Groep 8A
28 september David Groep 5A
28 september Sofie
Groep 4
28 september Evi
Groep 5A
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Wegens technische problemen was het helaas niet mogelijk om vorige week het Nieuws van
de week te versturen. Onze excuses hiervoor!
In die Nieuws van de week stond een bericht over een man die vorige week gesignaleerd was in de
speeltuin bij de Irenestraat die seksuele handelingen bij zichzelf uitvoerde. Zaken die ons inziens
niet geschikt zijn voor kinderogen. De politie is hiervan op de hoogte gebracht en zij hadden direct
zoekacties uitgevoerd. De politie blijft intensieve controles uitvoeren. Wij raden u aan uw kind(eren)
de komende dagen in de gaten te houden en ze te waarschuwen dat zij niet met onbekenden
meegaan.

Personeel
Er zijn geen bijzonderheden.

Omgekeerde oudergesprekken
In de periode van 25 september t/m 12 oktober zullen de omgekeerde oudergesprekken
plaatsvinden. U krijgt van de leerkrachten informatie over de inschrijving en de tijdstippen hiervoor
voor uw kind(eren) en de betreffende groep(en).

Social Media
De stichting Kalisto, waar KBs De Howiblo deel van uitmaakt, wil bevorderen dat alle betrokkenen,
ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers, op een vrije en verantwoorde manier omgaan met
it protocol staan de afspraken met u als
ouder en met onze medewerkers bij het gebruik van social media in relatie tot de school. Wij vragen
aan eenieder om zich bij het gebruik van social media aan deze afspraken te houden.
Over dit protocol is gesproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Aan
de GMR is verzocht om haar instemming aan het protocol te geven bij de eerstkomende vergadering
in het schooljaar 2018-2019. U kunt het social media protocol vinden op onze website:
https://howiblo.nl/social-media
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Verkeer
Op vrijdag 28 september houden wij de jaarlijkse Op Voeten en Fietsendag. Op deze dag willen wij
de kinderen wijzen op het gevaar van de "dode hoek". De kleuters hebben een verkeerswandeling.

In de bijlage treft u informatie over:








Social Media Protocol Kalisto
Uitnodiging Natuurspelen in park Montfoort
Uitnodiging Kinderwoorddienst
Flyer Freerun Montfoort
Flyer Spreekuren
Flyer 3e gymles
Flyer Kinderkledingbeurs najaar 2018

Prettig weekend,
Team Howiblo
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