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AGENDA
Maandag
21-09-2020
Les van Bureau
Halt in de
groepen 8
Maandag
28-09-2020

- IK PRAAT MET DE ANDER De schoolfotograaf

Op dinsdag 3 november komt de schoolfotograaf weer prachtige foto’s maken
van onze leerlingen. Er zal dit jaar helaas geen mogelijkheid zijn om met
broertjes en zusjes buiten SBO De Haagse Beek op de foto te gaan i.v.m. Covid19. We hopen hierbij op uw begrip.

MRvergadering
Woensdag
30-09-2020
Start
Kinderboekenweek

Kaartjes ADO Den Haag- FC Emmen

Op dit moment ligt er bij de administratie nog geld van mensen die vorig
schooljaar kaartjes hadden gekocht voor de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC
Emmen. Op vertoon van uw betalingsbewijs kunt u dit geld terugvragen. Neemt
u hiervoor contact op met Linda Wielenga van de administratie
l.wielenga@sbodehaagsebeek.info of via het telefoonnummer van de school.

Kinderfysiotherapie op SBO De Haagse Beek

Voor de leerlingen die dit nodig hebben bestaat de mogelijkheid om op school
en onder schooltijd kinderfysiotherapie te krijgen. Op maandag en donderdag
hebben wij de beschikking over onze eigen therapeute Marianne Weil. Mocht u
haar willen spreken is zij te bereiken via m.weil@sbodehaagsebeek.info of via
het telefoonnummer van de school.

Survival

Op vrijdag 18 september zijn de groep 8A en groep 8B gaan survivallen in het
bos bij Ockenburg. Ze hebben geklommen, geschoten met pijl en boog,
touwgetrokken en nog veel meer. Foto’s zijn beschikbaar voor de ouders van de
groepen op de groepspagina van MSI.
Hier alvast een voorproefje.

Mijn School Info (MSI)

Op SBO De Haagse Beek wordt gewerkt met een platform voor ouders. Dit heet
Mijn School Info, ook wel afgekort met MSI. We merken dat veel ouders nog
geen account hebben geactiveerd. Deels komt dit doordat wij onjuiste
mailadressen van u in ons bestand hebben, deels doordat er niet wordt
gereageerd op de uitnodigingsmail die door MSI wordt verzonden. Wilt u ervoor
zorgen dat wij de juiste mailadressen van u hebben. U kunt hiervoor contact
opnemen met de administratie van de school. Wanneer wij de juiste gegevens
hebben en u krijgt een mail van MSI, reageert u er dan alstublieft op. Het zou
jammer zijn als we informatie en foto’s niet met u kunnen delen. Voor
inlogproblemen kunt u zich wenden tot juf Veronique via
v.visser@sbodehaagsebeek.info

Meester Tijmen stelt zich voor

Mijn naam is Tijmen Prins, de nieuwe meester op deze school. Ik ben 32 jaar
oud, getrouwd en heb een zoontje van 1 jaar oud. Hiervoor werkte ik op de Dr.
Willem Dreesschool. Daar ben ik begonnen in groep 7 en heb de laatste twee
jaar lesgegeven aan groep ½. Vanaf dit jaar werk ik dus op de Haagse Beek en
sta op maandag en dinsdag voor groep 4a en op donderdag en vrijdag voor
groep 4b.
Ik heb er zin in en tot binnenkort op school.

Fijn weekend

