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Beste ouder(s) / verzorger(s),
DGH-info
Zoals u heeft gemerkt verschijnt wekelijks een nieuwe DGH-Info. Ik hoop u op deze manier tijdig over zaken op school te informeren. Op de ouderavond aan het einde van
vorig schooljaar heb ik u dit immers toegezegd.
In verband met mijn studiereis naar Kenia zal de DGH-Info de komende twee vrijdagen
echter niet verschijnen. Eventuele belangrijke berichten zullen u via de reguliere mail
(via Parnassys) worden toegezonden.
In de kalender die u in de eerste schoolweek heeft ontvangen staat een planning van
het schooljaar. In principe volgen we deze. Mochten we hiervan afwijken dan laten we
dit tijdig via de DGH-Info weten.
Logo
Misschien heeft u het al gezien; we hebben het logo aan de muur aangepast. Het IKClogo en het logo van Kinderworld hebben we verwijderd. We richten ons nu alleen op
het geven van onderwijs aan leerlingen van groep 1 t/m 8 in plaats van het inrichten
van dagarrangementen met de kinderopvang.
Stoppen-doorgaan-starten
In het verlengde van het bovenstaande (zie: Logo) zal het team op de studiedag van 1
oktober a.s. de richting en de inhoud van het onderwijs op DGH tegen het licht houden.
Uw hulp hebben we daarbij nodig. In de week na de studiedag willen we u vragen:
- waar moeten we mee stoppen?
- waar moeten we mee doorgaan?
- waar moeten we mee starten?
Wellicht kunt u alvast over deze vragen nadenken.
In de hal van de school zal een flap hangen waarop u uw antwoord kunt noteren.
Afwezigheid meester Frank
Van 26 september tot 5 oktober ben ik afwezig. Mocht u echter vragen aan de directie
van de school hebben, dan kunt u terecht bij Anita Beerendonk. Zij werkt op dinsdag
t/m donderdag.
Junior MR
Deze week is de Junior MR voor het eerst bijeengekomen. De Junior MR is de nieuwe
naam van de leerlingenraad.
De Junior MR-leden hebben meteen al opdrachten meegekregen om in de groepen te
overleggen. We zijn benieuwd wat het gaat opleveren.
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Wij wensen u een fijn weekend en tot maandag!
Team DGH
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