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Verhuizen 
Nog even en dan is het echt zover. Het verbouwen/renoveren is klaar en alle groepen 
kunnen bijna verhuizen naar hun uiteindelijke plek in ons nieuwe gebouw.  
Het verhuizen van de groepen naar de nieuwe plek, zal in fases moeten gebeuren en is nog 
wel een aardig logistieke onderneming. 
  
Het gaat als volgt: 
  

• Op vrijdag 11 december zijn de groepen 3 en 4 vrij in verband met de verhuizing.  
 

• Op maandag 14 december zijn de groepen 5 t/m 8 vrij in verband met de verhuizing. 
 

Vanaf dinsdag 15 december zijn dan alle groepen gehuisvest in het nieuwe gebouw. Denkt 
u aan het schema wat betreft de breng- en haaltijden van de kinderen? Dit om onnodige 
drukte bij het schoolplein te voorkomen en ervoor te zorgen dat er onderling afstand 
gehouden kan worden. Dinsdagochtend zullen de kinderen door leerkrachten begeleid 
worden, wat betreft het plaatsen van de fietsen. De kinderen van groep 1 t/m 5 plaatsen de 
fietsen voor de kleuterkant, de groepen 6 t/m 8 plaatsen de fietsen bij de pannakooi (tussen 
de nietjes).  
 
Schooltijden  
Maandag:  08:30 – 14:30 uur (groep 1 maandagmiddag vrij vanaf 12:00 uur). 
Dinsdag: 08:30 – 14:30 uur alle groepen. 
Woensdag: 08:30 – 12:30 uur alle groepen. 
Donderdag 08:30 – 14:30 uur alle groepen. 
Vrijdag  08:30 – 14:30 uur (de groepen 1 t/m 4 zijn ’s middags vanaf 12:00 uur vrij). 
 
Rooster brengen en halen 
 
Wegbrengen alle dagen 
Indeling op beginletter achternaam 
A  t/m  H  08:15 uur – 08:20 uur 
I  t/m  P  08:20 uur – 08:25 uur 
Q t/m Z  08:25 uur – 08:30 uur 
 
Ophalen maandag, dinsdag, donderdag 
Indeling op beginletter achternaam 
A t/m H  14:20 uur – 14:25 uur 
I  t/m P  14:25 uur – 14:30 uur 
Q t/m Z  vanaf 14:30 uur 
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Ophalen woensdag 
Indeling op beginletter achternaam 
A t/m H  12:20 uur – 12:25 uur 
I  t/m P  12:25 uur – 12:30 uur 
Q t/m Z  12:30 uur 
 
Ophalen vrijdag (groep 1 t/m 4) 
Indeling op beginletter achternaam 
A t/m H  11:50 uur – 11:55 uur 
I  t/m P  11:55 uur – 12:00 uur 
Q t/m Z  vanaf 12:00 uur 
 
Ophalen vrijdag (groep 6 t/m 8) 
Indeling op beginletter achternaam 
A t/m H  14:20 uur – 14:25 uur 
I  t/m P  14:25 uur – 14:30 uur 
Q t/m Z  vanaf 14:30 uur 
 
 
 
Kerstviering  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 17 december vieren wij op school met de kinderen kerst. De kinderen hoeven 
op deze donderdag geen eten voor de lunch mee te nemen naar school. 
Als kinderen echte ‘grote’ eters zijn, mogen ze nog wat extra van thuis meenemen. 
Daarnaast zouden we het een spetterend plan vinden als op deze dag iedereen in 
kerstkleding naar school komt (zowel collega’s als kinderen). Omdat het natuurlijk ook een 
vreemd jaar is, bedoelen wij met spetterende kleding: van netjes en uitgedost tot heerlijke 
foute kerstkleding. 
  
Groeten de kerstcommissie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start kerstvakantie 
Vrijdagmiddag 18 december om 12:00 uur begint de kerstvakantie voor alle kinderen. De 
kinderen kunnen volgens onderstaand schema worden opgehaald; 
Indeling op beginletter achternaam 
A t/m H  11:50 uur – 11:55 uur 
I  t/m P  11:55 uur – 12:00 uur 
Q t/m Z  vanaf 12:00 uur 
Het team 


