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Kalender augustus + september 2019
19 augustus
19 augustus
29 augustus
3 september
5 september
10 september
11 september
13 september

Meneer John jarig
Start schooljaar 2019-2020
Info avond voor alle groepen
Gesprekken nieuwe ouders groep 3 t/m 8
Officiële opening gebouw
Marieke Struik jarig
schooluitje
Juffrouw Linda jarig

Bericht van Directie

Na een welverdiende vakantie gaan de deuren van school morgen weer open. In de vakantie is er
veel gebeurd op school. Alle klaslokalen zijn ingericht. De groepen hebben nieuw meubilair gekregen.
Er is nieuw materiaal voor de speelzaal binnengekomen, waardoor de kleuters naar hartenlust
kunnen spelen. Zij gaan niet meer naar de gaasjes. De speelplaats is betegeld en er is een hek
geplaatst. Niet alleen onze school gaat in het nieuwe gebouw starten. Ook de peuterspeelzaal is op
dinsdag- en donderdagochtend in het gebouw aanwezig.
We hebben er zin in om weer aan de slag te gaan!

Mededelingen
Maandag 19 augustus
De kinderen mogen deze dag door hun ouders/opa’s/oma’s/oppas naar binnen gebracht worden.
Zo kunt u zien hoe de klas en de school van uw kind(eren) eruit ziet.

Vanaf dinsdag 20 augustus
De kinderen worden vanaf dinsdag buiten door de leerkracht opgehaald. De leerkrachten zullen dit
maandag aan de kinderen uitleggen.

Bereikbaarheid school
Om bij school te komen, maken we gebruik van het kerkpad. Je loopt dit pad af en komt bij een
groene poort. Deze ga je door. Daar zie je een paadje. Als je dit paadje volgt, kom je uit aan de
zijkant van de school.

Fietsenhok
Er is nog geen fietsenhok op de speelplaats. Wel kunnen de kinderen hun fietsen kwijt. De fietsen
worden aan de hand meegenomen naar de speelplaats. Daar zal aangewezen worden waar de
kinderen hun fiets kunnen plaatsen.

Brigadiers
Maandag staan de brigadiers weer voor u klaar! Zij staan, net als voorheen, bij het bruggetje.

