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Communicatie Fatimaschool schooljaar 2018-2019 
Op de Fatimaschool gebruiken we diverse communicatiekanalen. Om ervoor te zorgen dat u tijdens het 
schooljaar alle berichten tijdig en juist ontvangt, zetten we ze voor u op een rijtje:  
 
Digitale nieuwsbrief – ‘Trede’  
Informatie vanuit het team, de activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad vindt u in de ‘Trede’. Deze 
nieuwsbrief versturen wij per e-mail, aan het einde van iedere maand. U dient zich hier zelf op te abonneren via 
een link op de website van de school; www.fatimarvko.nl, zie tabbladen actueel-inschrijving nieuwsbrieven 
‘Trede’. U kunt zich met meerdere e-mailadressen per gezin inschrijven.  
 
Schoolstraat-App 
De school heeft een eigen app; Schoolpraat Fatimaschool. Wanneer u deze app installeert, bent u altijd op de 
hoogte van het laatste nieuws. Vergeet niet bij de start van het nieuwe schooljaar binnen het menu van de app de 
(nieuwe) groepen van uw kind(eren) aan te vinken.   
 
(Digitale) brief aan alle ouders (door directie of door een commissie) 
Deze brieven worden middels het programma Mailchimp per e-mail aan u verstuurd. Het Mailchimp programma 
gebruikt de e-mailadressen die geabonneerd zijn op de digitale nieuwsbrief ‘Trede’.  
  
(Digitale) brief vanuit de leerkracht van een klas 
Deze brieven worden door de groepsleerkracht gestuurd aan alle ouders van een desbetreffende klas. De e-
mailadressen die hiervoor gebruikt worden, zijn de door de ouders opgegeven e-mailadressen op het formulier 
leerling-registratie.   
 
(Digitale) brief vanuit Activiteitencommissie of ouder uit een klas 
Deze brieven worden door de klassenouders doorgestuurd aan alle ouders uit een desbetreffende klas. De e-
mailadressen die hiervoor gebruikt worden, zijn de door de ouders opgegeven e-mailadressen op het formulier 
leerling-registratie.   
 
(Papieren) brief of strookje vanuit de leerkracht of Activiteitencommissie 
Incidenteel wordt er een brief op papier meegegeven aan de kinderen, bijvoorbeeld als het een aantal kinderen 
uit verschillende klassen betreft of wanneer er een handtekening van ouders nodig is.  
 

Plaatsing van actuele brieven op de website 
Op de website van de school; www.fatimarvko.nl kunt u alle actuele brieven terugvinden, zie tabbladen actueel-
actuele brieven.  
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