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Extra nieuwsbrief 12 december 2019

Oud papieractie
Het komende weekend is er weer een oud papieractie!

Uitnodiging ouders groep 2 en 3
Geachte ouders/verzorgers van groep 2 (het betreft hier de ouders van de kinderen die bij de start
van het schooljaar in groep 2 zaten) en groep 3,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ouderavond op woensdag 29 januari van 19.30-20.30 uur in de hal
van school.
Op deze avond krijgt u informatie over de werkwijze (didactisch handelen) in groep 2 / 3. Met ingang
van 25 februari gaan wij de groepen 2 en 3 samenvoegen.
De keus om groep 2 na de februari vakantie samen te voegen is in eerste instantie uit ‘noodzaak’
ontstaan. Groep 1 / 2 wordt steeds groter en de kinderen die instromen hebben vaak een ander
aanbod nodig dan de kinderen die in groep 2 zitten.
Om dit goed te laten slagen voor zowel de leerlingen en leerkrachten gaan juf Mariam en juf Jannie
o.a. op bezoek bij een school die hier al langer mee werkt en wordt het lokaal van groep 2 /3 anders
ingericht.

Op deze ouderavond informeren wij u over de werkwijze en is er genoeg ruimte / tijd tot het stellen
van vragen.
Opknappen school
De halcommissie van school is met een plan gekomen om de school van binnen op te knappen.
Vooral de hal zal een metamorfose ondergaan. Dit houdt in dat er opgeruimd moet worden en
geschilderd en gesausd wordt.
Wij kunnen niet alles in één keer aanpakken, maak hebben ervoor gekozen om alle rode vlakken,
deuren, kapstokken, pilaren etc. een lichte kleur te geven, zodat ‘alles’ ruimer lijkt en rustiger is.
In januari is (hopen wij) de eerste fase van schilder en sauswerk klaar en gaan wij verder met de
plannen voor de hal.

Namen de kinderen, de oudervereniging, de medezeggenschapsraad en het team wens ik u
fijne feestdagen en een goed 2020!
Froukje Olijve

