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Begin van het schooljaar
Inmiddels gaan we al een paar weken
naar school. Alle leerlingen en leiding zijn
inmiddels al aardig gewend in de groepen.
De ouderinformatieavond is al achter de
rug, met een redelijke opkomst.
Contacten met ouders en verzorgers
blijven wij heel belangrijk vinden.
We zeggen dan ook altijd: “WE KUNNEN
HET NIET ALLEEN”.
Helaas zijn we het schooljaar gestart met
een langdurig zieke collega en in de

tweede week komt ook meester Randy
thuis te zitten met een zweepslag.
De vervanging van zieke en afwezige
collega’s blijft een groot probleem.
Binnen SPON doen we er alles aan om
medewerkers te vinden die in onze
vervangerspool willen zitten.
Jammer genoeg hebben wij dit schooljaar,
wat nog maar net begonnen is, twee keer
een groep naar huis moeten sturen.
We proberen het zoveel mogelijk intern op
te lossen, helaas lukt dat niet altijd.
We hopen op uw begrip hiervoor.
Tegenwoordig worden ouders snel
geïnformeerd via de mail en sociale
media. De nieuwsbrief zullen we ook dit
schooljaar weer af en toe uitbrengen.
Een fijn schooljaar toegewenst!

AVG

Algemene Verordening Gegevens
bescherming.
Denkt u er nog aan het formulier in
te leveren met de (eventuele)
toestemmingen!!!
Het formulier is ook te downloaden
op onze website.

Formulieren
Wilt u zo spoedig mogelijk de
formulieren inleveren voor
Winterkamp, Themaweek en
Ouderbijdrage.

Stamkaarten

Vakantierooster 20182019

Het vakantierooster voor komend
schooljaar staat op de website,
www.stroom.spon.nu.
Wilt u met het boeken van uw
vakantie rekening houden met het
rooster.

Gymlessen
Op maandag en vrijdag zijn er
gymlessen. We zien steeds meer
leerlingen die geen gymkleding en
douche spullen meenemen. Wilt u als
ouder erop letten dat de leerlingen
deze spullen meenemen op de
gymdagen.

Wilt u ook de stamkaarten weer
inleveren zodat wij eventuele
wijzigingen door kunnen voeren in
ons systeem.

Ouderbijdrage
Indien u dit nog niet gedaan heeft,
wilt u dan z.s.m. de ouderbijdrage
aan ons overmaken zodat dit weer
ingezet kan worden bij allerlei
activiteiten.

Schoolgids 2018-2019
Onze schoolgids 2018-2019 is met
instemming van de MR goedgekeurd.
De schoolgids is te downloaden op
onze website.

BELANGRIJKE DATA
8 oktober Studiedag
15 oktober Schoolfotograaf
8 t/m 12 okt. oudergesprekken
volgens afspraak
22 oktober t/m 28 oktober
Herfstvakantie

Studiedagen personeel
2018-2019:
Maandag 8 oktober
Vrijdag 11 januari
Donderdag 7 februari
Dinsdag 26 maart
Donderdag 16 mei
Vrijdag 28 juniusti

Reeweg zuid 22
3317 NH Dordrecht
Tel. 078-6186923
administratie@destroomvso.nl
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Redo
In oktober start Sportclub Redo met
een nieuwe balsport “Bocce” op
zaterdagmiddag.
Zie bijlage voor meer informatie.

