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Weekinfo

Weekinfo op papier:
In verband met de upgrade van Social Schools geven we u de Weekinfo eenmalig op papier
mee.
Upgrade Social Schools:
Op dinsdag 29-01-2019 hebben we een upgrade van Social Schools 2.0 naar Social Schools
3.0 gehad. Heeft u de juiste versie al? Mocht u deze nog niet hebben volg dan onderstaande
instructies om Social Schools op uw smartphone of uw tablet te zetten.
Dit kun je doen door op een van de onderstaande links te klikken:
google Playstore:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.socialschools.socialschools
appstore Apple:
https://itunes.apple.com/nl/app/social-schools-3-0/id1331861040?mt=8
Het inloggen in de 3.0 omgeving gaat gewoon met dezelfde gegevens.
Inloggen Social Schools:
Het inloggen gebeurd door middel van het emailadres in te voeren dat bij ons op school
bekend is in ons administratiesysteem. Als u uw wachtwoord niet meer weet kunt u op
wachtwoord vergeten drukken bij het inlogscherm.
Hierbij een link om in te loggen via een laptop, pc of tablet zonder de app.
https://login.socialschools.eu/account/login
Heeft u nog anderen vragen dan kunt u mailen naar judithhoekstra@elanowg.nl
Leerlingen eerder vrij:
Dinsdag 5 februari zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur in verband met de Cito
groepsbespreking.
Vooraankondiging ouder gesprekken:
In week 7 zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Hiervoor krijgt uw kind volgende week
een uitnodiging op papier mee naar huis.
Parkeren:
Het is een tijd goed gegaan! Wilt u er aan blijven denken om uw auto te parkeren op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen? Mocht daar geen ruimte zijn zorg er dan in ieder geval
voor dat u niet voor een oprit geparkeerd staat. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Wanten:
Wilt u de kleuters wanten aan doen die ze zelf aan kunnen trekken?
Rapporten weer terug naar school:
Wilt u het rapport weer mee geven naar school? De leerlingen van groep 1 krijgen alleen
voor de zomervakantie een rapport.
Schoolfruit:
Het schoolfruit voor aankomende week is nog niet bekend. Wij zullen u via Sociaal Schools
op de hoogte brengen wat het schoolfruit voor volgende week is.

