
We zijn met de Nijepoort onlangs van start gegaan met Social Schools, een online communicatie-

platform voor het basisonderwijs. 

Al veel ouders hebben zich, na het ontvangen van de uitnodiging, aangemeld hebben. 

 

Het doel van het platform is u op de hoogte houden waaraan gewerkt wordt, niet alle 

kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter on-

dersteunen in het leerproces omdat u beter op de hoogte bent en krijgt u meer informatie over het 

reilen en zeilen in de klas.  

 

Dit schooljaar en het begin van volgend schooljaar zal alle belangrijke informatie zoals de nieuwsbrief, 

uitnodigingen etc. nog zowel via de mail als via het platform verstuurd worden. 

Rond de herfstvakantie, u ontvangt hierover bericht, gaan we voor de communicatie vanuit school 

naar ouders volledig over op Social Schools. Vanaf dan zullen uitnodigingen voor oudergesprekken, 

sportdagbriefjes e.d. alleen nog via het platform verstuurd worden. We hopen dan ook dat alle ouders 

zich op korte termijn aan willen melden. 

 

Hoe werkt dat dan? 

De leraar plaats 1 tot 3 keer per week een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een ex-

cursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie 

bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Zo simpel is het. 

 

Wat maakt communiceren via Social Schools zo makkelijk?  

 Notificaties:  U ontvangt notificaties in uw app bij nieuwe berichten. 

 Wekelijkse nieuwsbrief:  U ontvangt een wekelijkse nieuwsbrief met daarin de 

headlines van afgelopen week en de agendapunten van aankomende week. 

Dus ook als u de app niet gebruikt wordt u op de hoogte gehouden.  

 Reageren: U kunt eenvoudig reageren op berichten en deze eventueel “liken”. Deze functie 

wordt na een paar weken geëvalueerd. 

 

Wachtwoord kwijt? 

U kunt altijd een nieuw wachtwoord aanvragen m.b.v. uw mailadres.  

 

Agenda items in je smartphone 

U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoon agenda. Zo 

ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.  

Spoedberichten 

U ontvangt een pushbericht en e-mail bij belangrijke mededelingen van de school of uw 

klas. 

Wat als u nog niet aangemeld bent? 

U heeft onlangs een uitnodiging ontvangen in uw mail met daarin een link om uw account te activeren. 

Binnenkort sturen we alle ouders die nog niet gereageerd hebben opnieuw een uitnodiging.  

 

NIEUWSBRIEF  
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Formatie 2017 2018  

Beste ouders, 

Hierbij mail ik u de formatie voor schooljaar 2017 2018. Zoals u kunt zien hebben we een nieuwe    
collega in groep 1/2A: Lorraine van der Stok. Lorraine is een ervaren kleuterleerkracht en verheugt 
zich erop ons team volgende schooljaar te versterken! 

In verband met het zwangerschapsverlof van Iris hebben we voor haar vervanging gevonden.  Jade 
van der Grift start meteen na de zomervakantie in groep 6. Ze is net afgestudeerd van de academi-
sche pabo, heeft enorm veel positieve energie en zin om voor de klas te staan.  Op donderdag is ze er 
ook, zodat ze goed kan overleggen met Jochem,  extra ondersteuning in verschillende groepen kan 
geven en hier en daar kan helpen in andere groepen.  Eind januari komt Iris weer terug van haar 
zwangerschapsverlof. 

Op maandag is Michael er voor administratieve werkzaamheden. Maandag t/m woensdag en vrijdag 
is meester Herman er als conciërge. ‘s Woensdags is Theo ambulant voor ICT zaken en op maandag en 
vrijdag is Bronia aanwezig als IB-er.   

 

  maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

groep 1/2A Lorraine Lorraine Francine Francine Francine 

groep 1/2B Marianne Marianne Mijke  Mijke   Mijke  

groep 3/4 Els  Els  Martine  Martine  Martine 

groep 4/5 Roland  Roland  Roland  Bronia  Roland 

groep 6  Iris  Iris  Iris  Jochem  Jochem 

groep 7  Veronique Cindy  Cindy  Cindy  Veronique  

groep 8  Theo  Theo  Michiel   Michiel  Michiel  

 

De indeling voor groep 1/2 A en 1/2B ,  3/4 en 4/5 en wordt naar de ouders gemaild.  

 

Wist u dat…. 

 

De nieuwe website van school live 
is? 

http://www.nijepoort.nl/ 

 

Mocht u nog op of aanmerkingen 
hebben dan kunt u deze mailen 
naar mvgrieken@nijepoort.nl  

Sponsorloop 

 

Als u het geld voor de sponsorloop nog 
niet heeft ingeleverd, het verzoek om 
dat zo snel mogelijk te doen.  

 

We laten u binnenkort weten hoeveel 
we hebben opgehaald voor de in-
richting van het schoolplein!  
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Belangrijke data in juni en juli 2017  

Maandag 5 juni    Pinksteren: alle kinderen vrij 

Woensdag 14 juni   Studiemiddag: alle kinderen vrij 

Dinsdag 20 juni     ALV 

Woensdag 28 juni    Schoolreis groep 6 en 7  

Week van 26 juni   Rapportgesprekken  

Maandag 3 juli    Musical groep 8 voor grootouders 

Woensdag 5  juli   Musical groep 8 voor ouders 

Donderdag 6 juli   Doorschuitmiddag  

Vrijdag 7 juli    Kinderen om 12:00 uit, begin zomervakantie  

 

 

Vakantierooster 2017 2018 

De MR heeft ingestemd met onderstaan  vakantierooster.  

 

Eerste schooldag ma 21 augustus 2017  

Herfstvakantie  za 14 t/m zo 22 oktober 2017  

Kerstvakantie  za 23 december 2017 t/m zo 07 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  za 24 februari t/m zo 04 maart 2018  

Pasen    ma 2 april 2018  

Koningsdag   vrijdag 27 april  

Meivakantie  za 28 april t/m zo 13 mei 2018  

Bevrijdingsdag en hemelvaartdag vallen in meivakantie  

Pinksteren   ma 21 mei 2018  

Zomervakantie  za 14 juli t/m zo 26 augustus 2018  

 

De planning is dat we in de kerstvakantie verhuizen naar de Versteeglaan. Hierover informe-
ren wij u in de loop van het schooljaar.  

De studiedag  is op vrijdag 23 februari 2018. Er worden nog vier studiemiddagen ingepland, 


