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Reminder: Activiteitencommissie, ouderhulp 

De ouders van de activiteitencommissie zijn vorig schooljaar druk geweest om het voor elkaar 
te krijgen om de informatie en aanmelding te digitaliseren. Voor alle partijen handiger en 
gebruiksvriendelijk. 
Heel graag doen we weer een beroep op uw hulp bij diverse activiteiten in en om de school. 
Voor de extraatjes naast het reguliere onderwijsprogramma zijn we afhankelijk van de inzet 
van hulpouders. We waarderen uw inzet enorm!! 
Wilt u zich ook opgeven als u al eerder heeft geholpen, uw aanmelding loopt niet automatisch 
door?! 
 
Reminder: Omgekeerde ontwikkelgesprekken 

Ook dit schooljaar starten we het schooljaar in de derde schoolweek met omgekeerde 
ontwikkelgesprekken. U wordt samen met uw kind uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht van uw kind(eren). 
In het formulier, bijgevoegd in de bijlage, vindt u meer informatie. De vragen zijn voor u als 
leidraad. Als u het prettig vindt (dus zeker geen noodzaak) mag u het formulier invullen en 
tijdens het gesprek aan de leerkracht geven. 
 
Squla 

Vorig schooljaar hebben we vanuit een subsidie alle toenmalige ouders/leerlingen een 
abonnement op Squla cadeau gedaan. 
Dit abonnement loopt eind november af. 
Vanuit school zullen wij dit abonnement niet meer bekostigen. 
Ouders met een abonnement kunnen hun gegevens zien in het eigen Squla account. 
Wilt u het abonnement verlengen dan kunt u dat het voordeligste doen door het huidige 
account te verlengen (u ontvangt dan korting en een cadeautje). 
 
Voor ouders die dit abonnement (nog) niet hebben en dit wel zouden willen is er een korting. 
Uw kind krijgt een folder over Squla mee naar huis, in de folder vindt u een kortingscode en 
een raadsel om samen met uw kind op te lossen. 
 



Wilt u graag een abonnement voor uw kind/kinderen maar is dit financieel niet haalbaar dan 
is er wellicht iets mogelijk qua ondersteuning via de gemeente. 
www.squla.nl www.kindloket.nl  
 
 
Agenda 
   

Woensdag 1 september Informatiemail vanuit de groep van uw 
kind(eren) 

Maandag 6 tot en met vrijdag 10 
september 

Omgekeerde ontwikkelgesprekken 

Maandag 13 september Nieuwe nieuwsbrief 
  
  

 
Bijlagen:  

• Ouderhulpkrantje (digitaal via link, van de activiteitencommissie 
• Vragenlijst omgekeerde ontwikkelgesprekken 
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