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Basisschool App 

Onze school gebruikt voor de communicatie met de ouders 

de Basisschool app voor smartphone en tablet. Op de app 

vindt u o.a. de algemene nieuwsberichten, het 

klassenboek waarin we foto’s en berichtjes delen over de 

klas van uw kind, de kalender met alle bijzondere data in 

het jaar en berichten van de medezeggenschapsraad (MR). 

Op de app kunt u een verzuimmelding doen voor uw kind. 

De leerkracht van uw kind krijgt de melding rechtstreeks in 

de e-mail. Verder kunt u de app gebruiken voor het 

aanvragen van verlof voor uw kind. Dit zijn de belangrijkste 

functionaliteiten die we op dit moment gebruiken.  

U kunt de Bassischool App installeren op uw telefoon of 

tablet vanuit de App store (voor iPhone of iPad) of vanuit 

de Playstore (voor Android toestellen of tablets). Voor 

meer informatie over de installatie kunt u de ouderbrief 

raadplegen die als bijlage in de mail met deze nieuwsbrief 

is meegestuurd.  

 

Kindvriendelijk parkeren 

In de herfst en de winter brengen meer ouders hun kind(eren) met de auto naar school. Zeker als het 

slecht weer is, kan het een drukte van belang zijn op de tijd dat de school begint of uitgaat. Er kunnen 

zich ongewenste situaties voordoen als er niet veilig geparkeerd wordt. Hier volgen een paar tips om 

ervoor te zorgen dat iedereen veilig naar school kan. 

 Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen lopend of fietsend.  

 Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat of op de parkeerplaats bij 

het gemeentekantoor en loop met uw kind(eren) het laatste stukje naar school. 

 Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een geopend portier aan de straatkant 

kan een fietser raken. 

 Houd het straatje naar het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de fiets naar school komen, 

vrij toegang hebben tot de ingang. 

Agenda voor oktober 

 Woensdag 2 oktober: start kinderboekenweek 

 Vrijdag 4 oktober: studiedag voor het team; de school is gesloten 

 Donderdag 10 oktober: kleedjesmarkt ter afsluiting van de kinderboekenweek 

 Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober: herfstvakantie 

 

De volgende nieuwsbrief is gepland in de week van 14 oktober. 


