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AGENDA…HERHALING

Ma. 30-08-2021

Eerste schooldag

Di. 31-08-2021

Potje

Wo. 01-09-2021

Geen gym!!!

Do. 02-09-2021

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 03-09-2021

Verjaardag juf

Gerda en juf

Christine in groep

8

WE ZIJN WEER BEGONNEN!

Na zes weken zomervakantie zijn we weer begonnen! We hopen dat iedereen lekker uitgerust

is tijdens deze vakantie en heeft kunnen genieten van een paar weken waarin niets hoefde.

Tijd dus om weer aan het werk te gaan, ook op school. De klassen zijn ingericht, de school

heeft een metamorfose ondergaan aan de buitenkant en aankomende week wordt onze nieuwe

keuken geplaatst. De pennen, potloden en schriften zijn uitgedeeld en de lessen zijn

begonnen. We hebben er weer zin in!

BOUWWEG KUIPLAAN

Tijdens de vakantie hebben wij veelvuldig overleg gehad met de bewoners van de Kuiplaan,

wijkplatform ‘t Hoogste belang en de gemeente over de bouwweg bij de Kuiplaan. De gemeente

heeft helaas nog niet toegezegd dat er verkeersbegeleiding zal zijn op de tijden dat

leerlingen hier passeren. Het kan dus zijn dat er grote vrachtwagens rijden of aan het lossen

zijn. Goed om hier de leerlingen allemaal even op te wijzen. Wij blijven in overleg met alle

partijen om een zo veilig mogelijke oplossing te vinden.

INFORMATIEAVONDEN

De informatieavonden staan gepland voor de week van 6 september. De avonden willen wij

fysiek laten plaatsvinden in 2 shifts: 19.00 uur en 20.00 uur. De informatieavonden duren 45

minuten. Van alle leerlingen kan er 1 ouder aanwezig zijn. Bij gescheiden ouders worden beide

ouders uitgenodigd. Alle groepen worden hierover geïnformeerd via de leerkrachten.

Maandag 6 september 2021 Groep 3/4/8

Dinsdag 7 september 2021 Groep 1/2/6/7

Woensdag 8 september 2021 Groep 5

BIJLAGEN

● Brief vanuit De Linge;

● Beslisboom

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 september 2021.
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