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                                           28-08-2020 
OBS de Touwladder/OBS de Start 

 

 

 
U heeft voor uw kind al dan niet toestemming gegeven voor: 

• Plaatsen van NAW-gegevens op de schoollijst 

• Plaatsen van foto’s op de site/facebookpagina van de school 

• Maken van video-opnames van leerlingen in de klas t.b.v. 

professionalisering van de leerkracht 

 

Veranderingen in toestemming van het bovenstaande en van uw e-

mailadres, wisseling van huisarts, telefoonnummer of adres willen we 

graag uiterlijk 4 september weten. U kunt dit doorgeven aan 

e.meeuwissen@stichtingbravoo.nl . 

 

Het is voor ons van groot belang de gegevens up-to-date te houden. 

Krijgen we voor 4 september geen bericht, dan blijft alles zoals 

het nu vastgelegd is. 

 

Zoals gebruikelijk aan het begin van het schooljaar vragen wij u aan ons 

door te geven als uw kind iets niet mag eten of drinken vanwege een 

dieet, allergie of geloofsovertuiging. We kunnen daar dan zoveel 

mogelijk rekening mee houden, als er bijvoorbeeld bij een activiteit iets 

getrakteerd wordt. 

Graag een mail met de naam van de leerling, de groep en wat de 

leerling niet mag eten of drinken sturen naar: 

e.meeuwissen@stichtingbravoo.nl  

 
De gedragsverwachting tijdens de eerste twee schoolweken van dit 

schooljaar is: “Ik kom rustig binnen en loop rustig door de school.” 

 

 
Wij nodigen u van harte uit om u in te schrijven voor de eerste 

oudergesprekken op maandag 7 of woensdag 9 september. Zoals u via 

de leerkracht heeft vernomen, staat er in de Teams-omgeving per groep 

een intekenlijst klaar. U kunt deze vanaf maandag 15.30 uur vinden 

onder het kopje documenten.  

 

 
 

 

 

 

 

7 en 9 september: 

Startgesprekken 

 

14 september: 

Algemene 

ledenvergadering 

oudervereniging TL 

 

23 september: 

Studiedag team 

leerlingen vrij 

 

28 september: 

Algemene 

ledenvergadering 

oudervereniging ST 
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Wij verwachten dat de leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 zelf bij de gesprekken aanwezig zijn. Daarom 

hebben wij ervoor gekozen de gesprekken vroeg te houden. 

 

Uw kind krijgt deze week een kindplan mee naar huis. Wij vragen u om deze samen met uw kind in 

te vullen en voor 3 september weer in te leveren op school. In de bijlage vindt u een brief waarin wij 

u uitleggen hoe u dit met uw kind kunt doen. 

 

 
Op 2, 3 en 4 september start de gemeente met het kappen van de bomen aan de straat van onze 

school. Hiervoor wordt steeds een deel van de Hei-akker afgesloten. Het kan dus zijn dat u via de 

zijstraten om zult moeten rijden/lopen om bij de school te komen. Tijdens deze dagen wordt u 

verzocht om uw auto in één van de zijstraten te parkeren of in het gedeelte van de straat waar de 

bomen reeds gekapt zijn. 

 

 
De PR-werkgroep van de Start vindt het fijn om iedereen te laten weten dat de nieuwe website van 

de school “live” gegaan is. Bent u nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op www.obsdestart.nl . 
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