
Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers van leerlingen van de Berg en Bosch School

Studiedag 27 sept

Oudergesprekken

Kinderboekenweek

Leerlingenraad

Op maandag 27 september is er een studiedag voor het hele team. De
leerlingen zijn deze dag vrij. Wilt u dit zelf doorgeven aan het taxibedrijf? We
gaan deze dag aan de slag met een nieuwe methode voor sociale vaardigheid.
KiVa. Het motto van KiVa is: ’samen maken we er een fijne school van’. Tijdens
de training zullen we het gedachtegoed en het materiaal van KiVa verder
verkennen. Het doel van deze dag zal zijn, dat wij na deze dag met KiVa aan de
slag kunnen.

Op donderdag 7 oktober en dinsdag 12 oktober zijn er op school
oudergesprekken gepland. U kunt op deze oudermiddag/avond met het
klassenteam in gesprek over het functioneren van uw kind en het
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP krijgen de kinderen voor de
oudergesprekken mee in hun tas. U krijgt via Parro nog een uitnodiging voor
een gesprek.

Van 6 t/m 17 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek De week staat dit jaar
in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen
worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. Ook op school
besteden we aandacht aan de kinderboekenweek, lezen is belangrijk én leuk.
Heeft u thuis belangstelling voor de kinderboekenweek, kijkt u dan eens in de
plaatselijke bibliotheek, boekhandel of op www.kinderboekenweek.nl

In Bilthoven en Houten wordt er dit schooljaar weer een nieuwe
leerlingenraad gekozen. De leerlingen dragen ideeën aan voor de school
en worden betrokken bij beslissingen die over de school gaan. Ze leren ook
vergaderen, hun mening geven en voorstellen bespreken met de directeur.

Nummer 02 –  Oktober 2021
Prof. Bronkhorstlaan 22 / 3723 MB / Bilthoven

Locatie Houten / Handboog 4 / 3994 AD / Houten
030 2287620 / info@bbonderwijs.nl

http://www.kinderboekenweek.nl


Bereikbaarheid Scholen

Ziekmelden

Privacy voorkeuren

GMD5

Berg en Bosch Onderwijs is telefonisch bereikbaar op nummer 030-2287620
tussen 7.30-16.00uur. U kunt altijd een mail sturen als u een leerkracht wilt
spreken, deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  De indeling
van onze e-mailadressen is: voorletter+achternaam@bbonderwijs.nl  
(Voorbeeld: Jan de Vries  jdevries@bbonderwijs.nl)
Ook via Parro kunt u een bericht sturen en zo kenbaar maken dat u de
leerkracht wilt spreken.

Wanneer uw kind ziek of afwezig is, vragen we u dit vóór 08.30 uur te melden.
U kunt uw melding doorgeven op ziekmelden@bbonderwijs.nl Graag de
leerkracht op de hoogte brengen via de parro-app of in een cc in dezelfde
mail. Als uw kind weer beter is moet u dit ook doorgeven, graag vóór 08.30
uur op ziekmelden@bbonderwijs.nl.
Als uw kind gebruik maakt van leerlingenvervoer, dient u ook de vervoerder in
te lichten. Ook afspraken bij de tandarts, ortho of elders kunnen (vooraf) via
de mail worden doorgegeven. Kunt u niet mailen, dan kunt u bellen naar:
030-2287620.

We merken dat nog niet alle ouders de privacy voorkeuren hebben

aangegeven in de parro. Dit is voor de leerkrachten belangrijk om te weten,

wanneer zij willen berichten over de klas en daarbij een foto willen sturen.

Wanneer u geen toestemming geeft, worden er geen foto´s van uw kind

geplaatst. U geeft de voorkeuren aan bij het kopje ´instellingen´. U klikt op de

naam van uw kind en vervolgens op ´stel privacy voorkeuren in´. Per

onderdeel kunt u aangeven of er foto´s van uw kind gedeeld mogen worden.

Voor meer informatie zie: https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren.

Alle nieuwe medewerkers van Berg en Bosch Onderwijs hebben op 17
september en 1 oktober een training ‘Geef me de 5’ gevolgd. Het betrof
een training van twee middagen, gegeven door een intern geschoolde
medewerker en twee orthopedagogen van de School.
Geef me de 5 is ontwikkeld door autisme-deskundige Colette de Bruin
en geeft inzicht en handvatten in het omgaan en de communicatie met
onze leerlingen. Colette de Bruin geeft online en in het theater
presentaties over Geef me de 5. Zeer de moeite waard.
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