Amstelveen, 2017 8 December
Welkom op school

Hoe aan te melden bij schoudercom
In het vorige schooljaar zijn we gestart met
School-ouder communicatie= SchouderCom
Om de communicatie met ouders makkelijker te
maken.

SchouderCom is een online
communicatieplatform dat staat voor SCHoolOUDER COMmunicatie. Dit platform biedt de
mogelijkheid om onderling digitaal met elkaar te
communiceren zonder de mailadressen en
foto’s zichtbaar te maken. Deze communicatie
kan zowel via de computer als de telefoon met
een app. Als uitgangspunt in de communicatie
met ouders heeft mkc Mio Mondo het
standpunt dat het persoonlijke contact met
ouders altijd voorop staat. Met SchouderCom
willen wij inzetten om de overige functionele
communicatie te vergemakkelijken en
overzichtelijk te maken. De jaarkalender(staat
nog in de planning), inschrijving voor 10minuten gesprekken, ziekmeldingen, nieuws uit
de klas en oproepen zullen dan via
SchouderCom verlopen.
Het team is vorig jaar getraind in het gebruik
van SchouderCom.
Nieuwe ouders ontvangen een link ca één week
nadat uw kind is ingeschreven in ons
administratie systeem. Hiermee kunt u een
account aanmaken. Daarna ontvangt u een
activatielink, die u moet bevestigen. Alleen als
u een account aanmaakt kunt u informatie via
SchouderCom ontvangen. Heeft u geen
uitnodigingsmail ontvangen neem dat contact
op met adjunct@mkcmiomondo.nl
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Inmiddels zijn we gestart met de klassenblogs
en zullen langzaam de functionaliteit van
SchouderCom uitbreiden. Hierover wordt u via
de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.
Zo streven we ernaar nog dit kalenderjaar de
vrijwillige ouderbijdrage via een schoudercomapplicatie te innen via ideal.
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van
SchouderCom, dan kunt u elke donderdag
ochtend in de centrale hal Dick, onze
concierge vinden. Hij helpt u dan graag op
weg.
Staking
Op dinsdag 12 december doen we mee aan de
landelijk staking. Op 6 december is er via
schoudercom een bericht gestuurd.
In de bijlage vindt u deze nogmaals.

Vakanties en rectificaties voor in uw agenda
De kerstvakantie begint op vrijdag 22
december. We verwachten alle kinderen weer
op school maandag 8 januari 2018
Op donderdag 26 april organiseren we weer
de Koningsspelen. Alle kinderen zijn die dag
om 12.00 uit!
Kerstwinterdiner
Op woensdag 20 december is er weer een
traditioneel kerstwinter diner met allerlei
zelfgemaakte hapjes én een koortje!
De lijsten om in te tekenen voor de hapjes en
drankjes hangen op de deur vanaf maandag 11
december.
In de bijlage vindt u de juiste informatie.

Mailadressen
Alle leerkrachten en overige medewerkers
van de school hebben nu echt het
@mkcmiomondo.nl mail adres dus bv:
ib@mkcmiomondo.nl
adjunct@mkcmiomondo.nl
administratie@mkcmiomondo.nl
donna@mkcmiomondo.nl etc
Camera
om de veiligheid van iedereen in het pand
én de spullen te verhogen heeft de
gemeente bij de entree hallen een
beeldscherm met camera geplaatst. Deze is
alleen via onze PC uit te lezen in het geval er
onraad of vermissing aan de orde is.

Belangrijke data:
Vanaf 11-12
Woensdag 20-12
Vrijdag 22-12
Maandag 8-01-2018
Vrijdag 12-01
Dinsdag 23-01
Woensdag 24 -01

intekenen hapjes kersdiner
kerstwinterdiner: 17.00-19.00 uur MB-BB
Eindtijd OB: 18.30 uur
start kerstvakantie
1e lesdag 2018
voorstelling OB “kikker’.
MR vergadering nr 3
teamstudiedag: alle kinderen vrij

