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Belangrijke data:
Nieuw schooljaar begonnen
- Schooljaar 2017-2018 is van start gegaan
met 91 leerlingen. In de loop van dit schooljaar
zullen we gestaag verder groeien.
- Op onze fraaie website verschijnen met
regelmaat nieuwsbrieven en fotoseries vanuit
de verschillende groepen. Kijkt u eens op
www.smdbhb.nl
- Voor het snelle nieuws kunt u ook onze
Facebookpagina “liken” . Zoek op
www.facebook.com/SMDBHB

Inloopavond ma 11 sept
van 19.00 – 20.00 uur
We nodigen u uit om te komen
naar de open avond . U bent
van harte welkom om in de
klassen te kijken, kennis te
maken met de leerkrachten van uw
kind(eren) en om het lesmateriaal te
bekijken. Het is een inloopavond en u bent
vrij om te gaan van de ene klas naar de
andere. Nieuw in groep 3: om 19.00 begint
een informatie halfuurtje. Daarna is er inloop.

Kluslijst
Wilt u de kluslijst invullen en op school inleveren
voor woensdag 6 september?

Hoofdluiscontrole woe 23-8
Woensdag a.s worden de hoofden gecontroleerd
op ongewenst gedierte.
Let op: geen gel of ingewikkelde vlechten.

Verjaardagstraktaties:
- ga gewoon voor gezond
- trakteer alleen de eigen
klas
- dus geen broers, zussen,
meesters en juffen

Woe.30-08: controle hoofdluis
Ma. 11-09= studiedag. Leerlingen vrij
Ma. 11-09= inloopavond 19-20 uur
vr. 22-09= Kleedjesmarkt 18-20 uur op het
plein. Schoolkids verkopen hun handeltje.
Iedereen is van harte welkom.
Wo. 04-10= studiedag. Leerlingen vrij

Bureau Leerplicht is streng
Regelmatig te laat op school komen is ook
ongeoorloofd verzuim.
De school is wettelijk verplicht om dat te melden.
Een leerplichtambtenaar zal een proces-verbaal
opmaken tegen de ouders. Meestal leidt dit tot
juridische stappen en/of een boete.
Lees alle wettelijke regels via: www.smdbhb.nl > tabblad “ouders” -> Belangrijke documenten ->
Leerplichtzaken

Overblijven 2017-2018
We willen graag weten op welke kinderen we
kunnen rekenen bij het overblijven.
Op het prikbord bij de hoofdingang hangt het
bekende weekformulier waarop u kunt
aangeven of een kind extra overblijft of juist
een keertje overslaat.
Diversen\nieuwsbrie 22 augustus 2017.doc

Schoolgids 2017-2018
Via uw kind(eren) krijgt u de geheel
vernieuwde schoolgids. Daarin staat o.a. een
handig jaaroverzicht en een psalmrooster voor
het hele schooljaar.

