NIEUWSBRIEF – Willibrordschool
Esperantolaan 2, 9501 CZ Stadskanaal
Telefoon: 0599-651712/ Willibrordschool@primenius.nl/ www.rkbs-willibrord.nl

6 juli 2018

jaargang 2017-2018

Agenda
9 juli
13 juli
16 t/m 20 juli
16 juli
18 juli
19 juli
20 juli

nr. 20

Oudergesprekken
Rapport mee
Oud papiercontainer
Afscheidsmusical groep 8
Eindejaarsviering in de kerk om 9.00 uur
Afscheid Juf Agnes en groep 8
12.00 uur: Start van de vakantie voor alle groepen

iPad informatie
Hoezen omruilen
Zoals wij onlangs hebben laten weten zijn wij druk bezig de voorbereidingen te treffen voor het omruilen van de
hoezen van de iPad 2017 (5e generatie).
Helaas is de voorraad nog niet bij ons binnen, maar zodra de voorraad binnen is gaan wij ons best doen om een
deel van de hoezen te ruilen.
U hoeft hierin zelf geen actie te ondernemen, want wij weten welke leerlingen een verkeerde hoes hebben.
Helpdesk portaal
Tijdens de vakantieperiode is het helpdesk portaal van Primenius bereikbaar, alleen de afhandeling van de
meldingen zal iets langer duren.
iPad gereed voor school
Als u voor uw zoon of dochter een iPad heeft gekocht, meld dit dan bij onze helpdesk dan helpt een van onze
medewerkers u verder met de installatie.
Zie ook de handleidingen:
Handleiding installeren iPad Educatiestore
Handleiding installeren elders aangeschafte iPad
Bestellen
Sinds begin juni is het weer mogelijk om iPad's te bestellen via de educatie store van Primenius.
Mocht u daarover meer willen weten zie dan https://www.primenius.nl/ouderinformatie/leren-met-een-ipad.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Hooijer
ICT coördinator

Nieuwsbrief Willibrordschool
Dit schooljaar krijgt u de nieuwbrief nog via e-mail, maar volgend schooljaar alleen via Social Schools.

Oud papier
Het oud papier heeft in juni €40,60 opgebracht. Wij rekenen erop dat u het oud papier blijft brengen. De oud
papiercontainer staat er van 16 t/m 20 juli.
In het volgende schooljaar staat de oud papiercontainer er weer op de onderstaande dagen.
3 t/m 7 september 2018
15 t/m 19 oktober 2018
3 t/m 7 december 2018
14 t/m 18 januari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
8 t/m 12 april 2019
20 t/m 24 mei 2019
8 t/m 12 juli 2019
Taal – Lezen
Naast deze nieuwsbrief krijgt u een bijlage waarin een inspirerende lijst met boeken staat om er een lekkere
leeszomer van te maken!

Team Willibrordschool

