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Nieuws van de directie

Personeel;
Juf Joke komt steeds meer op school.
Toch zal het nog wel even duren
voordat ze weer helemaal aan het
werk is.
We zijn blij dat juf Annemiek de
belangrijkste taken heeft
overgenomen.
Juf Chantal gaat na de meivakantie
met zwangerschapsverlof. We
wensen haar een mooie tijd toe.
Juf Eveline komt op de maandag in
groep 2 de andere dagen zal juf
Jacolien in deze groep zijn.
Zij stelt zichzelf hieronder aan u
voor.
Even voorstellen
Mijn naam is Jacolien van Damme en
ik wil mij graag aan jullie voorstellen.
Dinsdag 9 mei begin ik met veel
enthousiasme in groep 2 en zal ik tot
de zomervakantie op dinsdag tot en
met vrijdag in de groep staan. Ik ben
23 jaar oud en woon in
Heinkenszand. Daar woon ik samen
met mijn ouders en broer. In het
weekend klets ik graag bij met
vriendinnen. Verder hou ik van
wandelen, lekker eten en shoppen.
Ik heb heel erg veel zin in de
komende periode in groep 2 en kijk
erg uit naar het leren kennen van de
kinderen, de ouders en het team.
Mijn deur staat altijd voor u open!

Bouwaanvraag

De bouwaanvraag ligt bij de
gemeente. De raad zal in september
uitspraak doen of de aanvraag wordt
gehonoreerd. Nog even afwachten
dus.
Het werken in de gesplitste groep
een en twee bevalt goed.

Stand van zaken m.b.t. het
vormen van een IKC
(Integraal Kind Centrum)
Dinsdag 14 maart zijn Katinka,
Ivanka Claessens (Kibeo) en ik naar
Eromes geweest. Zij leveren normaal
het schoolmeubilair. Daar hebben we
inspiratie opgedaan voor het
inrichten van leerpleinen. Een
binnenhuisarchitect gaat aan de slag
met onze ideeën. Na de meivakantie
zullen de eerste tekeningen aan het
team worden gepresenteerd.

Speelplein.
Het plein is af en we willen dit
officieel openen op de nationale
buitenspeeldag. Deze is op
woensdag 14 juni.

Verkeerssituatie in de Slotstraat.
Een aantal maanden geleden zijn er
op straat bij de ingangen
verkeersmaatjes geplaatst.

Toch blijven er gevaarlijke situaties
ontstaan. Zeker nu er in de
Slotstraat wordt gebouwd. Graag
zoveel mogelijk te voet of met de
fiets komen. Mocht u toch met de
auto moeten komen dan graag
wachten met vertrekken tot de
kinderen echt uit zijn.
Dank voor het begrip.
Nationaal Fonds Kinderhulp.
Wat zijn we trots op de kinderen en
ook ouders,opa’s, oma’s en verder
iedereen die er voor hebben gezorgd
dat er een bedrag van €638,55 is
opgehaald voor Nationaal Fonds
Kinderhulp. In korte tijd zo’n bedrag.
Top!!!!

Vakantierooster 2017-2018
Het duurde even maar nu zijn dan
toch de vakanties voor het volgende
schooljaar bekend.
Herfstvakantie ma 16/10-vr 20/10
Kerstvakantie ma 25/12-vr 05/01
Voorjaars vak. ma 19/02-vr 23/02
G.Vrijdag/Pasen vr 30/03-ma 02/04
Meivakantie
ma 23/04-vr 04/05
Hemelvaartsdag do 10/05-vr 11/05
2 Pinksterdag ma 21/05
Zomervakantie ma 09/07-vr 17/08
Koningsspelen.
U heeft informatie van de
leerkrachten gehad over de
Koningsspelen.
Alle kinderen kunnen vrijdag 21 april
tussen 11.45-12.00 uur worden
opgehaald.
Groep 1 en 2 op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 bij de
sporthal.
Schoolfruit
Het schoolfruitproject is gestopt.
Toch zouden we graag zien dat u de
kinderen op woensdag en donderdag
fruit mee geeft.

Belangrijke data.









Vrijdag 21 april Koningsspelen.
Kinderen ophalen tussen 11.45
en 12.00 uur.
Maandag 8 mei weer begin
van school.
Donderdag 25 en 26 mei
Hemelvaartsvakantie.
Maandag 29 mei start
avondvierdaagse.
Donderdag 1 juni sportdag
voor groep3 t/m 8.
Maandag 5 juni Tweede
Pinksterdag. Kinderen vrij.
Woensdag 14 juni Nationale
Buitenspeeldag en opening
van het schoolplein.
Donderdag 29 juni studiedag.
Kinderen vrij.

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben en ik wens
jullie een schitterende meivakantie
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer.

