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De nieuwe app 
We hebben besloten te gaan werken 

met de app van Social Schools. Het 

team heeft  afgelopen 

woensdagmiddag een workshop 

gevolgd. 

Er staat een ouderavond voor u 

gepland op 27 november om 20.00 uur. 

We kunnen u dan kennis laten maken 

met alle mogelijkheden die de ap ons 

en u biedt. WELKOM! 

 

Ouderbijdrage 
De ouders die nog geen Ouderbijdrage 

hebben overgemaakt, of hebben 

kunnen overmaken volgens onze 

adminstratie, hebben deze week een 

brief ontvangen. Hebt u geen brief 

ontvangen dan kunt u ervanuitgaan 

dat het in orde is voor dit schooljaar.  

 

Voortgangsgesprekken 

In week 46, van maandag 12 tot en met 

vrijdag16 november,  vinden de 

voortgangsgesprekken plaats. 

Bij de lokalen hangen intekenlijsten. 

Op maandag en dinsdag kunnen de 

ouders met meerdere kinderen bij ons 

op school intekenen en vanaf 

woensdag de andere ouders. TIP: Plant 

u tussen de gesprekken 10 minuten in 

om van het ene naar het andere lokaal 

te lopen als u over meerdere kinderen 

een voortgangsgesprek gaat voeren. 

 

 Agenda 

12-16 

november  

Voortgangs- 

gesprekken 

16 november Nieuwsbrief 7 

27 november 

20.00 uur 

Informatieavond 

nieuwe App  

Social school 

We gaan ervan uit dat de volgende 

gesprekken ingepland kunen gaan 

worden met behulp van de app van 

Social School. 

 

Combiwel Sport  
organiseert samen met Monkey 

Moves proeftuin Fit & Fun 
 Proeftuin Fit & Fun 

Welke sport past bij jou? Welke vind jij 

het allerleukste? Hoe blijf je fit en 

gezond? Leer het spelenderwijs elke 

woensdagmiddag in de gymzaal. Van 

tevoren inschrijven is niet verplicht en 

meedoen kan op elk gewenst moment. 

De kosten zijn 50 cent per keer, betalen 

doe je bij binnenkomst.  

Wanneer? Op woensdag van 12:45-

14:15uur 

Doelgroep 

Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8.  

Wij zorgen met ons team van 

specialisten ervoor dat op elke leeftijd 

er een uitdagend programma is. Voor 

meer informatie surf naar: 

www.combiwelsport.nl   

Vragen? Neem contact op! 

020-4701460 of sport@combiwel.nl  

Sportieve groet,  

Team Combiwel Sport  
  

http://www.combiwelsport.nl/
mailto:sport@combiwel.nl
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Mede namens het team, 

 

Prettig weekend! 

 

Ella Rietvelt 


