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communicatie

Beste ouders/ verzorgers,

 

Gisteren heeft uw kind het schoolwerk voor deze week opgehaald. We hopen dat
het duidelijk is en dat de kinderen er mee uit de voeten kunnen. Zoals we al
hebben gemeld zijn we altijd beschikbaar voor overleg. We hebben gemerkt dat
communicatie via de mail het handigst is. De vraag komt dan gelijk bij de
desbetreffende leerkracht terecht en deze zal de vraag z.s.m. beantwoorden.
Wanneer u graag teruggebeld wilt worden, kunt u dat aangeven in de mail.
Telefonisch zijn we bereikbaar tussen 9.00 -12.00 uur op school. Via de mail zijn
leerkrachten tot 15.15 uur beschikbaar. 

Dit zijn de mailadressen van de leerkrachten:

Groep 1/2          ma, di, wo, do,                 piawiersum@primah.org

                          vr                                     mariannebraam@primah.org

Groep 3/4          ma, di, wo, vr                   gejarosing@primah.org

                          do                                    mariannebraam@primah.org

Groep 5/6          ma, vr                              stefanreitsema@primah.org

                          di, wo, do, vr                    riabeuker@primah.org

Groep 7/8          ma, di, wo                         anitawubs@primah.org

                          wo, do, vr                         margreetdegraaf@primah.org

communicatie

Mijnschoolinfo <noreply@mijnschoolinfo.nl>
Do 19-3-2020 17:14
Aan:  Gea Fidder <geafidder@primah.org>
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Voor algemene vragen: directie.oostermoer@primah.org

De communicatie met de kinderen zal in de komende weken als volgt vorm krijgen.
De leerkrachten zullen persoonlijk met de kinderen communiceren via MEET (een
chatprogramma), dat gaan we geleidelijk aan gebruiken. Van te voren wordt daar
over gecommuniceerd met u en de kinderen, zodat u weet hoe het werkt. We gaan
het prikbord van het Coolwise portaal gebruiken. Op het prikbord kunnen ook
tussentijdse aanpassingen op het programma worden aangegeven. Hoe het werkt
krijgt u nog uitgelegd. Met de ouders wordt gecommuniceerd via mijnschoolinfo. Zo
proberen we het communicatieverkeer steeds te verbeteren. 

Met vriendelijke groet,

Annemie Pathuis

 

P.s. Wil iedereen maandag een rugzak meenemen om het schoolwerk op te halen.
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