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Nieuwsbrief 18: vrijdag 3 mei 2019
Herhaald bericht Parro app:
Alle ouders hebben inmiddels een brief ontvangen met instructies voor de Parro app. Mocht u
desondanks toch vragen hebben, dan wil ik u vragen om even contact op te nemen met meneer Jos
of juffrouw Jessica.
You have received a letter with instructions for the Parro app. If you have any questions then
please let mister Jos or miss Jessica know, so that they can help you.
Verbouwing school:
In de meivakantie is de verbouwing van onze school van start gegaan. De kruipruimtes onder de
school, het lokaal van groep 7 en het aangrenzende toiletblok worden als eerste aangepakt.
Hierdoor vraag ik graag uw aandacht voor het volgende:
- De ingang bij de bovenbouw (naast het lokaal van groep 6) is afgesloten met een
stofschot. We kunnen deze ingang dus tijdelijk niet gebruiken. In plaats daarvan kunnen
de bovenbouw kinderen langs de ingang van de onderbouw of via de hoofdingang naar
binnen.
- In de gang van de bovenbouw is door de verbouwing slechts één toiletruimte beschikbaar.
In overleg met de leerkrachten van de bovenbouw kunnen de kinderen ook gebruik maken
van de andere toiletgroepen binnen de school.
Zodra de tekeningen van de architect helemaal definitief zijn, zal ik in de aula een
informatiebord maken. Zo kunt u het verbouwingstraject volgen. Tevens zal ik u via de
nieuwsbrief en Parro op de hoogte houden.
Because of the renovation of our school, the school entrance next to group 6 is no longer
available. The children can enter the school by using the other entrances.
Also there is only one toilet unit available in the hallway of group 6,7 and 8. The children can use
other toilet units in our building as well, in consultation with their teachers.
I will inform you about our renovation.

Foto internet, woonadvies Nederland.

Bericht De typetuin:
Pasgeleden zijn de cursisten van groep 6,7,8, en NIP BB begonnen met de lessen van de
typecursus van de typetuin.
Het is nu wel de bedoeling dat de kinderen thuis ook goed gaan oefenen. Lukt dat thuis om een
bepaalde reden niet, wilt u dat dan laten weten? We kunnen dan op school kijken of er
mogelijkheden zijn om na schooltijd extra te oefenen.
Vrijdag 10 mei a.s. starten de lessen weer. Het is belangrijk dat de kinderen voor deze les hun
inloggegevens weten. Kunt u deze, als uw kind deelneemt aan de cursus, meegeven met uw kind?

If it is difficult to practice for the typetuin at home, then let miss Jessica know. We can look at
solutions to let the students practice after school.
Schoolwise:
Onze leesconsulent Cindy heeft een tijdje geleden uitleg gegeven over het programma
Schoolwise bij ons op school. Voor het maken van een spreekbeurt of boekbespreking is dit erg
handig. Ik stuur aan u deze link, zodat uw kinderen thuis ook gebruik kunnen maken van dit
programma.

https://brabant.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=8163&var=dbos
Schoolwise is a program that children can use for making a book report or a presentation. You
can use the link above.
Schoolplein:
Het podium op het schoolplein is in de meivakantie dichtgemaakt.
Het podium was dermate kapot, dat ik het niet langer veilig vond om daar kinderen te laten
spelen.
Na de verbouwing van de school zal het gehele schoolplein worden aangepakt.
We have changed the podium from our playground, it was no longer save to play on.
Danslessen Sisa:
NIP BB heeft een tijdje geleden twee kennismakingsworkshops dans bij dansstudio Sisa gevolgd.
Zij waren zeer enthousiast!
Houdt uw kind ook van dansen? Neem dan eens een kijkje bij Sisa. Zij bieden naast diverse
danscursussen ook musicallessen aan. Deze lessen kunnen, als u daarvoor in aanmerking komt, ook
vergoed worden door stichting Paul.
Does your child like to dance? Check the website from Sisa. They offer lots of fun dancing
courses. You can get a compensation from stichting Paul. Check their website for more
information.

