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We wensen iedereen een heel fijne vakantie, goede Kerstdagen en een veilig uiteinde.

2020
1 jaar
4 seizoenen
12 maanden
52 weken
366 dagen
8.784 uren
527.040 minuten
31.622.400 seconden
Maak er iets moois van!
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De leerlingen hebben een nieuwsjaarsborrel in de klas.
Deze week is de luizencontrole
Naschoolse sportactiviteiten

Oud papier

MR

Dinsdag 21 januari
De leerlingen zijn ’s middags vrij, zodat het tweede thema voor thematisch werken voorbereid kan
gaan worden.
Er zijn na schooltijd wel sportactiviteiten.
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Verkeerssituatie
Bij de uitgang van het plein is het voor leerlingen vaak een onveilige situatie.
De oudere leerlingen fietsen van het plein af, de wachtende ouders staan met of zonder fiets aan
beide kanten van de straat, de geparkeerde auto’s die optrekken zodra de leerlingen in de auto
zitten, de jongere leerlingen die er tussendoor lopen / fietsen naar de ouders.
Het baart ons en u zorgen – er zijn meerdere berichten binnen gekomen de afgelopen week.
Maar hoe dan anders?
Een direct antwoord hebben we helaas nog niet, maar het heeft zeker onze aandacht en we
zullen er na de vakantie zo snel mogelijk mee aan de slag gaan.

De eerste helft van het schooljaar zit er bijna op.
We willen iedereen heel erg bedanken voor de manieren waarop we op hulp en
steun van u als ouder kunnen rekenen.
Samen staan we voor één ding: uw kind(eren), onze leerling(en) voorbereiden op
een goede toekomst. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat de
basisschoolperiode een heel fijne, warme, plezierige maar natuurlijk ook leerzame
periode is.
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