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Ouderavond iPad (herhaling)
In december van het afgelopen jaar hebben wij de ouderavond over het gebruik van de iPad laten vervallen.
Reden hiervoor was een technische storing. Gelukkig
werkt alles weer!
Hierbij willen we u nogmaals uitnodigen voor deze ouderavond. Deze vindt plaats op woensdag 24 januari
om 20 .00 uur
Het doel van de avond is om u te informeren over de afspraken m.b.t de
iPad, het gebruik van de iPad in de groep en samen met u te kijken naar
een aantal applicaties. Belangrijk is om de iPad van uw kind mee te nemen
deze avond!
De avond is voor de ouders van groep 3 t/m 8 heel relevant omdat deze
kinderen allemaal een persoonlijke iPad hebben. De ouder van groep 1 en
2 zijn ook van harte welkom. De kinderen hebben in deze groep nog geen
eigen iPad maar hebben wel de beschikking over iPads in de groep. Ook
zijn een aantal applicaties ook thuis via de computer te benaderen.
We hopen u allemaal te treffen op deze avond.

Buitenschoolse activiteiten: EHBO cursus
Op onze school hebben we een oudercommissie die
zich bezig houden met buitenschoolse activiteiten.
Vanuit deze commissie komt het aanbod voor het
volgen van EHBO lessen voor de kinderen van groep
6 t/m 8. U kunt zich hier voor opgeven.
De cursus bestaat uit een serie van 12 lessen. De eerste les start op dinsdag 6 maart. De lessenserie wordt afgesloten met een
examen. Dit zal net na de meivakantie zijn. De kosten van de cursus zijn
€49,95 bij een aantal van 10 deelnemers. Hierin is alles inbegrepen
(leerboek, werkboek, materialen, lotus en examengeld). Bij meer of minder deelnemers zal de prijs wat zakken of stijgen. Het minimum aantal
deelnemers is 8 en maximaal 15. U kunt zich opgeven via administratie@opdenakkervco.nl of bij de leerkracht van uw kind.

Agenda

24-01 | ouderavond
02-02 | Warme truiendag
02-02 | Schoolbrief 11

Uitgaanstip
Op zondag 28 januari zal in de Maranathakerk de recent gemaakte film ‘Storm’ getoond worden, bedoeld voor de jongeren.
Tijdens de Middeleeuwen wordt de vader
van de 12-jarige Storm gearresteerd. Zijn
vader wordt beschuldigd van het drukken
van een brief van Maarten Luther. Storm
vlucht met de originele drukproeven in de
ondergrondse tunnels van de stad, geholpen
door
Marieke.
Voor wie? Jongeren vanaf 10 jaar.
Plaats: Maranathakerk, Enschedesestraat 16
Vanaf
18.30
is
de
kerk
open.
Er is na de film nog een gezellig samenzijn,
met een hapje en een drankje.
Vrienden
en
vriendinnen zijn ook
van harte welkom!!
(contactpersoon: ds.
Gonda Elzenga 0623425719)

LET OP: Als u een aanvullende zorgverzekering hebt is de kans groot dat
het vergoed wordt door uw zorgverzekering.
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