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Een nieuw schooljaar
Vorige week zijn we na een warme zomervakantie
weer gestart! Anders dan andere jaren, dat wel.
Geen ouders in de school blijft een gemis, maar
het is even niet anders. Met onze 151 kinderen
zijn we gestart met een viering op het plein.
We willen heel graag samen vieren maar met ruim
160 mensen in onze hal is het krap, zeker in deze
tijd. Maar we zijn inventief, dus daar verzinnen we
wat op!
Het schoolkamp op locatie gaat dit jaar niet door,
maar dat betekent niet dat we geen aangepast
kamp kunnen houden. In deze Boninieuws kunt u
lezen wat we gaan doen.
Als team hebben we heel veel zin in dit schooljaar
maar vinden het tegelijkertijd ook spannend. Wat
komt er nog op ons pad en hoe gaan we daar dan
mee om? Ach, we zijn net mensen
het zal bij u
niet anders zijn. We gaan er vanuit dat we een
goed schooljaar voor de boeg hebben waar we
binnen de mogelijkheden het mooiste van maken!

Het verhaal speelt zich dit jaar af rondom het
circus. De kinderen gaan woensdag 2 en
donderdag 3 september verkleed naar school. U
kunt dus alvast nadenken over de mogelijkheden.
Op de kampdagen hanteren we de normale
schooltijden, dus van 8.30 tot 14.00 uur.
Op woensdag nemen de kinderen net als anders
fruit, drinken en lunch mee naar school.
Op donderdag nemen de kinderen drinken, fruit,
een plastic bord en plastic tas mee naar school.
Voor de lunch wordt gezorgd.
Allergieën en diëten: Wanneer uw kind een
(voedsel) allergie heeft of een dieet volgt dit graag
voor maandag 31 augustus doorgeven aan de
stamgroepsleider via Social Schools. Dan kunnen
we daar rekening mee houden.
Wanneer u nog vragen hebt dan kunt u altijd
contact opnemen met mij, Liesbeth, via Social
Schools.
Wij hebben er zin in en hopen op droog weer!

Juf Vera
De moeder van juf Vera, stamgroepsleider van de
Jungledieren in de middenbouw, heeft kanker
vergevorderd stadium. Op dit moment is Vera
zoveel mogelijk bij haar moeder. Hoe het gaat
lopen valt op dit moment moeilijk te voorspellen.
We hebben gelukkig goede inval voor de komende
weken en als het Vera lukt zal zij ook op school
komen, ze mist de kinderen. Voor nu is belangrijk
dat Vera de tijd die zij met haar moeder kan delen
ook krijgt. Langs deze weg wensen wij haar
namens iedereen heel veel sterkte en kracht toe
in deze moeilijke tijd!

Kamp op 2 en 3 september

Parkeren voor de school

Volgende week is het zover, kampdagen op
school! Via dit bericht delen wij alvast wat
belangrijke informatie met u, het is niet de
bedoeling dat u deze informatie met uw kinderen
deelt. Het is een verrassing!

Nu het weer vaker gaat regenen worden er weer
meer kinderen gebracht en gehaald met de auto.
Wilt u rekening houden met onze overburen? Dus
geen auto’s parkeren op de stoep en zeker niet
voor de in-uitritten. Dit zorgt voor (terechte)
irritaties van onze buren die niet nodig zijn. Alvast
bedankt voor uw medewerking!
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