Nieuwsbrief oktober 2022
Afscheid
Morgen is het zover, het afscheid van meester Kees van Meerkerk!
We hebben er als kinderen en team veel zin in. Iedereen die heeft
meegedacht of meegeholpen, of een financiële bijdrage heeft
geleverd aan het cadeau: hartelijk dank!
Nog even een paar belangrijke herinneringen:
• De kleuters worden pas om 11:00 uur op school verwacht.
• Tussen de middag wordt voor een lunch gezorgd.
• Om 14.15 uur is het gezamenlijke afscheidsmoment met de
kinderen. We doen dit in de hal. Als u erbij wilt zijn, bent u
welkom.
• Rond 14.45 is er in de hal gelegenheid voor ouders om
afscheid te nemen. Hartelijk welkom!
Studiedag en -middag
Op 17 oktober heeft het team een studiemiddag. De school is dan
om 12.00 uur uit.
Op 31 oktober hebben we een studiedag; de kinderen worden dus
pas dinsdag na de herfstvakantie weer op school verwacht.
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Veiligheid ophalen kleuters
Om het ophalen wat veiliger te laten verlopen, willen we de ouders
van onze kleuters vragen om hun kinderen voortaan bij het hek op
het plein op te halen. Willen jullie hen dan bij het hek, maar óp het
plein opwachten?

Datum kerstviering kleuters
De datum voor de kerstviering wordt verschoven van donderdag 22 naar dinsdag 20 december. Op
deze manier kunnen de kleuterjuffen ook bij hun eigen kinderen naar het kerstfeest.
Datum sinterklaasfeest
De datum van het sinterklaasfeest op school is verschoven naar vrijdag 2 december.
Schoonmaak
In de bijlage vindt u het rooster van de schoonmaakavonden. De avonden beginnen om 19:00 uur.
Als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen? Bij onverwachte afwezigheid dit graag melden bij

Miranda Westerlaken: 06-17974609. Fijn dat er ook dit jaar weer ouders zijn die zich willen inzetten
voor een schone school; hartelijk dank alvast daarvoor!
Dankdag
Op 2 november is het dankdag. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We starten rond 8.45 uur.
Kinderboekenweek
Volgende week krijgt u in een aparte mail informatie over de kinderboekenweek.

