NIEUWSBRIEF
Mei 2017
Beste ouders,
verzorgers,
Terwijl het buiten het
mooiste weer van de
wereld is, zitten wij
allemaal in een heerlijk
koel gebouw! Nou ja,
allemaal, de kinderen
van de groepen 1/2 en 3
zijn nog op schoolreis.
Voor mij als directeur is
vanmiddag rond een uur
of vier altijd weer een
moment om een zucht
van verlichting te slaken:
alle kinderen die op
kamp zijn geweest
hebben het enorm naar
hun zin gehad, de
schoolreisjes zijn ook
altijd erg geslaagd,
maar…. “Oh, wat ben ik
blij als alle kinderen,
ouders en teamleden
weer heelhuids op de
Prins Clausstraat zijn
gearriveerd!”
Dank aan alle
leerkrachten en
hulpouders voor hun
enorme inzet om deze
gebeurtenissen voor de
kinderen weer tot een
groot feest te maken!
Afgelopen maandag
hebben wij onder het
genot van een kop koffie
en heerlijke koeken
afscheid genomen van
Mary van Broekhoven.

Velen van u zullen
denken: “Ken ik die…?”
Nee, vast niet, tenzij uw
kind de afgelopen vijf
jaar heeft deelgenomen
aan de
huiswerkbegeleiding die
de stichting Orizon
aanbiedt.
Mary is vijf jaar de
drijvende kracht geweest
achter De Huiswerkklas
en heeft nu besloten de
fakkel over te dragen.
De begeleiding gaat dus
gewoon door, niet meer
bij ons op de brede
school De Waluwe, maar
op brede school De
Zandkampen. Via de
nieuwsbrief van stichting
Orizon zal ik u op de
hoogte houden.
Achter de schermen, lees
in mijn kamer, wordt
druk nagedacht en
gepuzzeld over de
formatie en
klassenbezetting van
volgend schooljaar.
Zodra ik eruit ben zal
eerst de MR van onze
school hier naar kijken
en wel of geen
instemming geven.
Daarna zal ik u zo
spoedig mogelijk laten
weten bij wie uw
kind(eren) volgend
schooljaar in de klas
zitten.
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Tot de volgende
Nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Joep de Boer

Binnenkomen
Op onze school is de
afspraak dat u en uw
kinderen om 08.20 uur de
school binnen mogen
komen. Deze afspraak
lijkt wat te verwateren,
mede omdat de kinderen
van De Fonkelsteen wel
eerder naar binnen
mogen gaan. Deze
kinderen komen vaak van
verder weg en mogen
daarom eerder naar
binnen. Is voor deze
kinderen ook een prima
afspraak.
Voor u en uw kinderen
blijft de afspraak staan:
om tien voor half negen
mag u met uw kinderen
naar de klassen gaan.
Alvast bedankt!

Vakantierooster
nieuwe schooljaar:
Herfstvakantie:
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie:
25 dec t/m 5 jan
Carnaval:
12 t/m 16 februari
Tweede Paasdag:
2 april
Meivakantie:
23 april t/m 4 mei
Hemelvaart:
10 en 11 mei
Tweede Pinksterdag:
21 mei
Zomervakantie:
9 juli t/m 17 augustus

Nieuwsbrief Spel&
In de bijlage de
nieuwsbrief van Spel&
van de maand juni.

Belangrijke data:
-

-

-

Maandag 5 juni,
tweede
Pinksterdag,
kinderen zijn vrij
Woensdag 21
juni, Studiedag
team, alle
kinderen zijn vrij
Maandag 26 juni,
Suikerfeest

