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Schooltijden brengen en halen van de kinderen
Er gaat veel tijd verloren door de huidige breng- en haaltijden van de kinderen. Na
overleg met het team is besloten, om de tijden naar twee momenten terug te brengen,
zoals hieronder beschreven. Indeling is op de beginletter van de achternaam.
Begin van de schooldag:
A t/m L
8.20 uur.
M t/m Z
8.25 uur.
Ophalen tussen de middag:
A t/m L
11.55 uur.
M t/m Z
12.00 uur.
Brengen na de middagpauze:
A t/m L
12.55 uur.
L tm Z
13.00 uur.
Ophalen eind van de schooldag
A t/m L
14.55 uur.
M t/m Z
15.00 uur.
Woensdag eind van de schooldag ophalen:
A t/m L
12.25 uur
M t/m Z
12.30 uur.
Het halen en brengen van de kinderen ging al erg goed. Wij gaan ervan uit dat dit nu
ook zo zal zijn. Wel is de tijd nu korter en zijn er iets meer leerlingen die tegelijkertijd uit
school komen. Aan ouders het vriendelijke verzoek om kinderen, daar waar dit
veilig kan, alleen naar school te laten komen. Komt u uw kind halen en brengen,
dan verzoeken wij vriendelijk, maar dringend om thuis alvast goed afscheid te
nemen, zodat u bij school snel afscheid kan nemen. Het Kiss and Ride principe lukt
alleen, als u ook daadwerkelijk snel afscheid neemt.
Vriendelijke groet namens het team,
C. van der Meulen.

Verhuizen.
In verband met het verhuizen van de kleuters naar hun tijdelijke onderkomen, zullen de
kinderen op donderdag 22 oktober de hele dag en vrijdagmorgen 23 oktober vrij
zijn. Wij kunnen op deze twee dagen ook ouderhulp gebruiken. Voor elke groep het
liefst twee ouders (In verband met coronamaatregelingen kunnen we niet met heel veel
volwassenen in een ruimte verblijven). De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
kasten verplaatsen, huishoek en werkbanken demonteren etc.
U kunt zich bij de groepsleerkracht aanmelden. De renovatie van de kleuters start dan
ook in die periode. Na de herfstvakantie ontvangen ouders van deze groepen, in de
parro-app aanvullende informatie over het halen en brengen van de kinderen, nu zij
zolang in een ander deel van het gebouw zitten.
Nieuwbouw/renovatie.
Het eind is in zicht. Na de herfstvakantie wordt een start gemaakt met de laatste fase
van de nieuwbouw/renovatie. Het wordt prachtig! Leerlingen van de bovenbouw hebben
een filmpje gemaakt, om u alvast een het een en nader te laten zien. Als het goed is
kunt u dit in de Parro-app terugzien.
In de herfstvakantie wordt ook een begin gemaakt met de renovatie van het schoolplein.
Dat betekent dat u, als op de fiets naar school komt vanuit de Erven, geen gebruik meer
kan maken van de route naast de gymzaal om bij het schoolplein te komen.
U moet het fietspad af fietsen, voorbij de school, en dan via de Europalaan naar de
pleinkant. De leerlingen van groep 8 ontvangen nog een extra bericht hierover in de
Parro-app.
Sparen voor nieuwe boeken!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’.
Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste,
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
de Bruna winkel en levert de kassabon vóór 14 november 2020 in op school bij één van
de leerkrachten.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Dus, mocht u in de gelegenheid zijn… Wij zien de bonnen graag tegemoet!
Namens het team, Wilma en Alice.

