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DATA:
31 aug. 19.00 uur Klusavond met vegen, schoffelen en
snoeien

4 sept. 8.30 uur start nieuwe schooljaar 2017 – 2018
Bekend maken nieuwe naam van de vereniging
Alle ouders van harte welkom hiervoor en om
een kopje koffie/thee te komen drinken en
vakantie verhalen met elkaar te delen.

NA DE VAKANTIE
Nog een paar dagen en de zomervakantie 2017 is weer voorbij. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de vrije
tijd, de vrijheid en de tijd om leuke dingen te doen en uitgerust op maandagmorgen 4 sept. weer present is. Dit
geldt voor de kinderen die al langer op school zitten, maar speciaal voor de nieuwkomers. We hopen op een
goed en leerzaam schooljaar. De laatste vakantieweek zijn de collega’s op school druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
FEESTELIJKE START
Maandag 4 sept. willen het nieuwe schooljaar feestelijk beginnen. We gaan op een leuke manier de nieuwe
naam van de schoolvereniging bekend maken. U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd. Hopelijk kunt u als
ouder hierbij aanwezig zijn. Na het officiële gedeelte bent u allemaal van harte welkom om onder het genot van
een kopje koffie/thee de klas van uw kind(eren) te bekijken, kennismaken met de groepsleerkrachten en
vakantie verhalen met elkaar te delen.
KLUSSENAVOND
In zes weken zomervakantie is er veel gegroeid. Als je het schoolplein ziet staat er lang gras, veel onkruid in de
borders en over het plein hangende takken. Daarom hebben we in de laatste vakantieweek, op 31 augustus a.s.
vanaf 19.00 uur een klussenavond gepland. We hopen dat zoveel mogelijk ouders even komen helpen. We gaan
snoeien, schoffelen, vegen, etc. Alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren om het plein er bij de start van
het schooljaar netjes uit te laten zien. Denkt u eraan zelf even gereedschap en indien mogelijk een kruiwagen
mee te nemen. We hopen op uw komst. Vele handen maken licht werk.
OP WOENSDAG TOT 12.30 UUR
Om het aantal vrije dagen te laten overkomen met de ons omringend scholen hebben we besloten voortaan
elke woensdag tot 12.30 uur door te gaan met de lessen. Gedurende 40 schoolweken zijn dit 40 kwartiertjes
extra. Samen is dit 10 uur extra les die voor de kinderen twee extra vrije dagen opleveren.

LUIZENZAKKEN EN KLEUTERGYMTAS
Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen allemaal hun ‘luizenzak’ mee naar huis gekregen. De
kleuters hebben ook hun kleutergymtas meegekregen. We vragen u vriendelijk deze thuis uit te wassen en
indien nodig te herstellen. We rekenen erop dat na de vakantie de kinderen deze spullen zo snel mogelijk weer
meenemen naar school.
OVERBLIJF
We gaan na de vakantie wel starten met de overblijf (tussen schoolse opvang). Hoe het verder gaat is nog een
beetje de vraag. Er zijn onvoldoende ouders die zich als vrijwilliger hebben gemeld. Daarom gaan we op zoek
naar een andere oplossing. In de vakantie ging dit niet omdat bleek dat Drieluik failliet is gegaan. We gaan ook
met de opvolger van Drieluik Kinderwereld in gesprek over professionele tussen schoolse opvang.
Dus we gaan het wel opstarten en de kinderen kunnen terecht voor de overblijf. We gaan echter wel op zoek
naar een structurele oplossing.

