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MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018  

Algemene informatieavond 
Morgen, 18 september is onze jaarlijkse algemene informatieavond. U bent van 
harte welkom tussen 18:30 uur en 19:30 uur. Komt allen en laat uw kind u rondlei-
den in de klas en door de school. Hiernaast kunt u methoden inkijken, foto's en 
filmpjes van de eerste weken bekijken en informatie vragen aan de leerkracht. Ie-
dere ouder ontvangt een boekje met specifieke informatie over het schooljaar. In 
de hal kunt u zich laten informeren door de MR en de AC. Ook kunt u zich opgeven 
voor hulp bij activiteiten die het schooljaar van uw kind nog leuker maken. Graag 
tot dan! 
 
Inloopspreekuur loket Wijk 
Aanstaande donderdag 20 september kunt u weer met al uw vragen terecht bij Ma-
rina Boekhout van loket Wijk. Hieronder stelt zij zich voor:  

Beste ouder, verzorger of opvoeder,  

U kunt mij dit schooljaar op school (weer) tegen komen!  

Mijn naam is Marina Boekhout, en ik ben werkzaam bij de GGD regio Utrecht.  

Misschien bent u ooit weleens met uw kind bij mij geweest voor het groep 2 onderzoek. 
Of heb ik u weleens aan de telefoon gehad om iets te overleggen over uw kind in groep 
7.  

De afgelopen schooljaren was ik ook met enige regelmaat op school, bij de voordeur of 
op het schoolplein. Ik deelde hier gadgets of leuke/interessante artikelen uit. Zo hoopte 
ik bereikbaar te zijn voor met name ouders/verzorgers met vragen over opvoeden en op-

groeien.   

Dit schooljaar mag ik opnieuw klaar staan voor uw vragen bij u op school!!  

Vragen als: mijn kind kan niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig zelfvertrouwen, vraagt 
veel aandacht, is nog niet zindelijk of: hoe zit het met vaccinaties, afspraken bij de GGD, groeit mijn kind 
wel goed, ik heb het idee dat mijn kind niet goed hoort…..  

Kortom eigenlijk met alle vragen rondom opvoeden en opgroeien bent u welkom!  

Wellicht kunnen we dan samen tot een oplossing komen!  

U wordt via school op de hoogte gebracht wanneer ik aanwezig ben. Ik ben ook bereikbaar via email: 
mboekhout@ggdru.nl.   
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Toestemmingsformulier foto’s/ filmpjes 
Elk kind krijgt vandaag ons nieuwe toestemmingsformulier mee. Dit in verband met 
de nieuwe wet AVG. Wilt u dit goed doorlezen en deze week inleveren bij de leer-
kracht van uw kind? 
 
Startgesprek groep 5/6  
De startgesprekken van groep 5/6 vinden plaats op maandag 24 en dinsdag 25 
september. U kunt zich hiervoor inschrijven op de lijst die bij de hoofdingang hangt. 
 
Schoolfotograaf 
Morgen komen de fotografen van Rainbow 7. In de folder hieronder vindt u de laatste infor-
matie. 


