Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 20 september 2019
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Sport for Others
Morgen gaan de sporters de berg op. Er wordt al hard geoefend zoals u kunt zien. Begin
volgende week ronden we de actie af en kijken we hoeveel de kinderen van de Bron hebben
opgehaald. Kijkt u gerust nog eens op de site van de actie: https://www.sportforothers.com/

Kindpakket
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft als visie dat alle kinderen van het eiland mee
kunnen doen met sporten en zonder zorgen naar school kunnen gaan. Voor gezinnen
waarbij dat vanwege financiële redenen lastig is, is er een mooi aanbod met de naam
kindpakket. Voor meer informatie zie de website van de gemeente:
https://goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl/

Parro
Bijna alle ouders hebben inmiddels een account aangemaakt in Parro. Volgende week
donderdag staan de oudervertelgesprekken gepland. U kunt u via Parro aanmelden op het

moment dat uw kind voor het
In dat geval krijgt u via parro een uitnodiging.

eerst bij de huidige leerkracht zit.

Beeldgebruikvoorkeuren aangeven
In Parro kunt u ook aangeven hoe we om mogen gaan met de foto’s van uw kind. We vinden
het fijn als we foto´s van uw kind in Parro, de nieuwsbrief en op de site mogen zetten. Ons
beleid is dat we alleen leuke foto’s plaatsen en nooit gekoppeld aan een individuele naam
zodat de foto’s niet op naam te vinden zijn.

Het logo van de app

Overblijf
Op verzoek van een aantal ouders gaan we de betaling van de overblijf op een andere
manier regelen. Naast contant betalen komt er ook een mogelijkheid van een strippenkaart
of een abonnement. Met name voor de ouders die regelmatig gebruik maken van de
overblijf zorgt dit voor betaalgemak. Volgende week ontvangt u een apart schrijven met alle
informatie, zodat we per oktober kunnen starten.

Informatieavond Primair onderwijs > Voortgezet onderwijs
Op maandag 23 september is er een informatieavond over de overgang van het primair
onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze avond wordt door het
samenwerkingsverband georganiseerd, waarbij beide scholen voor voortgezet onderwijs zich
presenteren.

Christelijk kinderkoortje ‘ de Regenboog ‘
Hallo jongens en meiden,
Het kinderkoortje in Oude Tonge is weer begonnen aan een nieuw seizoen. Er staan voor het
komende half jaar al 3 uitvoeringen gepland, waarvoor we weer fijn gaan oefenen. Er kunnen
nog veel meer kinderen bij, dus wil je graag met ons mee komen zingen, dan ben je natuurlijk
van harte welkom ! Wil je liever eerst een keertje komen kijken, dan mag dat ook.
We oefenen op de woensdagavond in gebouw Diaconia aan de Kolfweg, van 18.45 uur –
19.30 uur.
Voor verdere info : tel : 0643447537 ; email : marinke1966@gmail.com
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