Nieuwsbrief 04 – 20 september 2019
Beste leerling, ouder of verzorger,
Ouderbijdrage
Van verschillende ouders hebben we de vraag gekregen hoe de ouderbijdrage voldaan kan worden.
Komende week ontvangt u een mail van ‘Wis Collect’ met daarin een link naar uw persoonlijke
pagina. Op deze pagina kunt u zien wat en hoe u kunt betalen (via IDEAL of overboeking). Het gaat
hier dus om een veilige link, die door ons wordt aangestuurd. Mocht u hier vragen over hebben of in
het bezit zijn van een ooievaarspas, dan vragen we u contact met ons op te nemen. Sommige ouders
hebben een factuur nodig, om een aanvraag te doen bij Stichting Leergeld. Op de persoonlijke pagina
vindt u deze factuur.
Schoolfotograaf
Woensdag 25 september komt de schoolfotograaf op de Pastoor van Ars. De fotograaf maakt gebruik
van een lichtgrijze achtergrond.
Social Schools 3.0
Als alles goed gaat, gaan we nog voordat we op kamp gaan werken met Social Schools 3.0. Dit biedt
naast de gebruikelijke mail, te communiceren via een app op uw smartphone. We hopen u hier snel
voor te kunnen uitnodigen. U kunt hierover maandagmiddag na schooltijd een mail met daarin
instructie verwachten. Hier kunt u er alvast meer over lezen.
Formulieren
Heeft u de formulieren set, met daarin o.a. het kampformulier al ingevuld? Zo ja, fijn! Zo nee , loop
dan even langs bij de leerkracht van uw kind en vul ze direct in.

Belangrijke data voor in de agenda
Drempelonderzoek: Toets voor leerlingen die
mogelijk aan het eind van dit schooljaar naar
het Voortgezet Onderwijs gaan.
Schoolfotograaf
Kamp

Woensdag 25 september

Woensdag 25 september

Uitslaap-dag kamp

Maandag 30 september t/m donderdag 3
oktober
4 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Studiedag team

7 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Het team van de Pastoor van Arsschool
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