Extra nieuwsbrief i.v.m. verhuizing
datum: 13-11-2015
Kalender
Wo
Do
Vr
Ma

18
19
20
23

Do

26

Vr
27
December
Di
1
Vr
4

Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Verhuizing. De kinderen zijn vrij!
Studieochtend, de kinderen zijn
vrij tot 13.00u!
Opening nieuwe gebouw 13.00u
Bezoek Mendelcollege gr. 8
Nieuwsbrief 7 mee
Voorstelling gr. 5-8 de Duinpieper
Fotoworkshop Bieb gr.5
Sinterklaasfeest

Van de directie
Beste ouders,
Het kan u niet ontgaan zijn dat we al een aardig
eind op weg zijn met het inpakken van al onze
materialen. Op dinsdag worden al veel bakken en
dozen opgehaald en op woensdag geldt dit voor
de leerlingensetjes en kasten etc.
Dinsdagochtend zal de verhuiswagen bij de
hoofdingang staan en daarom zullen de leerlingen
via de andere ingang de school naar binnen gaan.

Alle kinderen worden op maandag 23 november
om 13.00 uur op het schoolplein verwacht. Daar
worden de kinderen door de leerkrachten naar
hun dansvak gebracht. Voor ouders is er een
publieksvak op het plein. We hopen dat veel
ouders aanwezig kunnen zijn.
Na de openingsact zal er een openingswoord door
Erna volgen. Daarna mogen de kinderen naar
binnen. In de middag zullen zij, per groep, de
school gaan verkennen. In ieder lokaal ligt een
opdracht of spel klaar.
Om 15.15 uur kunt u uw kind ophalen uit de klas.
Uw kind zal u dan zelf rondleiden door de school.
Zij kennen dan immers de weg! U ontvangt bij
deze nieuwsbrief ook een uitnodiging voor deze
inloop en een plattegrond zodat u weet in welk
lokaal uw kind zit.
De kinderen die naar de naschoolse opvang gaan
die dag, blijven van 15.15 tot 15.30 uur in hun
eigen lokaal bij de leerkracht.
Van 15.30 tot 16.30 uur zijn ook alle andere
belangstellenden welkom om het nieuwe gebouw
te komen bewonderen!

Natuurlijk weet u het wel, maar ik zet toch een
Tevens vraag ik u om uw kind uiterlijk dinsdag een
aantal punten op een rij om te zorgen dat alles
plastic tas mee te geven om de spullen uit hun
rondom de school rustig verloopt.
laatje tijdelijk mee naar huis te nemen. Natuurlijk
willen we alle spullen op dinsdagochtend weer
Wij verzoeken u dringend om:
terug in school hebben.
Op maandagochtend 23 november heeft het team
nog een training in het gebruik van Touchscreens.
Alle digitale borden zijn vervangen door
Touchscreens en natuurlijk willen we daar meteen
zo optimaal mogelijk gebruik van maken.
De opening maandag 23 november
Voor de opening van het nieuwe gebouw hebben
de kinderen samen met dansdocente Aga de Wit
en muziekdocent Jantje van der Wurff van het
kunstencentrum een openingsact ingestudeerd.






kinderen die dicht bij school wonen naar
school te laten lopen;
fietsen van de leerlingen tegen de rekken
van de fietsenstalling te plaatsen;
uw fiets tegen het stenen muurtje bij het
schoolplein te plaatsen;
de stoep voor de school vrij te houden
i.v.m. veiligheid.

De groepen 1-2 en 3 komen de school binnen
door de eerste ingang op het schoolplein.
De bovenbouw gaat door de achterste ingang op
het plein naar binnen.

De hoofdingang (ingang tegenover de kerk) kan
door iedereen gebruikt worden.
Ik wil hierbij het team een groot compliment
geven voor de inzet en flexibiliteit die zij het
afgelopen jaar en zeker de laatste weken (en
aankomende dagen) hebben laten zien!
Laatste werkdag van juf Nike!
Donderdag 26 november is de laatste werkdag
van juf Nike, want daarna gaat zij met pensioen!
De voorbereidingen voor het afscheidsfeest zijn
al in volle gang! Deze dag wordt voornamelijk
met de onderbouwgroepen gevierd.
's Middags komt juf Nike nog wel even in de
groepen 5 t/m 8 langs om "gedag" te zeggen.
Wat er deze feestelijke dag allemaal precies gaat
gebeuren, houden we natuurlijk geheim.....
Van 15:30 uur tot 16:00 uur is er voor ouders/
verzorgers nog de gelegenheid om juf Nike in onze
nieuwe school even de hand te schudden.
Ik wens u namens ons allen een fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis

