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Ouderavond
Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ouderavond van dit schooljaar a.s.
Dinsdag 10 september
van 19.30 -21.30 uur
Deze avond staat in het teken van de kennismaking: met de nieuwe groep, ouders, leerkrachten etc.
U krijgt vooraf de afspraken en regels van de groepen en de school gemaild.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
Wij beginnen om 19.45 uur met een informeel gedeelte waarin het team zich zal voorstellen.
Om 20.00 uur wordt de avond voortgezet in de groep van uw kind.
U bent van harte welkom.

Fietsen
We hebben het ook met de kinderen besproken, maar het fietsenprobleem bij ons op school wordt
met de dag erger. We zijn al een poos met de gemeente in overleg over het plaatsen van meer
fietsnietjes en andere mogelijkheden voor het stallen van de fietsen, maar weten nog niet precies
wanneer dit ook daadwerkelijk gebeurt. Tot die tijd, maar ook zeker nog daarna, hopen we op uw
medewerking.
Als u op loopafstand van school woont en er zijn geen schooltuinen of andere noodzaken om op de
fiets te komen, verzoeken we u om de fietsen thuis te laten. Toch met de fiets, let er dan op dat de
fiets de doorgang op de stoep niet blokkeert en dat de fietsen een beetje verspreid worden neergezet.
We kunnen nu eenmaal niet allemaal pal bij school staan.

Typecursus online
Voor de kinderen van de bovenbouw is er een mogelijkheid om een typecursus online te doen.
Er is informatie binnengekomen van de LOI-Kidzz en de Typetuin. U kunt deze informatie bij
administratie van de school halen. Bij beide aanbieders geldt een korting van € 50,- per inschrijving
als u vóór begin oktober beslist. Het verschil kunt u zelf lezen in de informatie.

Gevonden voorwerpen
We hebben geconstateerd dat veel ouders wél het bestaan van de gevonden voorwerpenmanden met
achtergelaten kleding en tassen weten, maar niet van het kleine mandje met b.v. gevonden horloges,
brillen, sieraden én niet onbelangrijk lijkt ons fiets- en huissleutels.Dit mandje bevindt zich bij de
administratie (Ana) op het randje.

Nieuw aanbod Naschoolse Activiteiten
Binnenkort starten er voor de kinderen weer tal van leuke, nieuwe Naschoolse Activiteiten van
DOCK. U ontvangt vóór 1 september via de schoolmail een digitaal programmaboekje. Lukt het u
niet om het programmaboekje digitaal te openen, dan kunt u vanaf maandag 2 september een
papieren exemplaar bij school vragen.
U kunt uw kind vanaf vrijdag 6 september 09.00 uur via de website
https://naschoolseactiviteiten.amsterdam inschrijven; de inschrijfperiode sluit op zondag 15
september. Voor uitgebreide informatie over de verschillende activiteiten raadpleegt u ook
bovenstaande website.
Sinds kort biedt DOCK de mogelijkheid om een cursus te doneren aan kinderen die het niet zo breed
hebben. Door uw donatie kunnen kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, ook hun talenten
ontdekken. Op de inschrijfwebsite wordt u automatisch de mogelijkheid geboden te doneren. Wij
hebben inmiddels onze eerste donatie mogen ontvangen; daarmee zijn we ontzettend blij en mede
namens de kinderen hartelijk dank! Kent u een kind dat het niet zo breed heeft maar voor wie het
goed zou zijn deel te nemen aan één van de naschoolse activiteiten? Neemt u dan s.v.p. contact op
met onderstaande talentmakelaar.
DOCK wenst alle kinderen veel plezier met het maken van een keuze uit het aanbod Naschoolse
Activiteiten en hoopt dat er voor elk kind een geschikte cursus tussen zit om zijn of haar talent te
ontdekken en ontwikkelen.
Wanda Broers
Talentmakelaar DOCK
wbroers@dock.nl
06 2232 9474

