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SCHOOLGIDS
Vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin de schoolkalender meegekregen. De schoolgids is in
verband met de fusie nog niet helemaal afgerond. We gaan ervan uit dat de schoolgids binnen twee weken
op de website zal staan.
NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanaf volgend schooljaar gaan we op vrijdag tot 12.30 uur naar school. Er zijn enkele bezwaren binnen
gekomen die te maken hebben met de eindtijden van de Ukkepuk die bij ons in het gebouw is gehuisvest.
We hebben met de betreffende ouders gesproken en kijken naar de mogelijkheden om volgend schooljaar
de tijden beter op elkaar af te stemmen.
GYMROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR
dag
Dinsdag

Vrijdag

tijd
10.30 uur - 11.15 uur
11.15 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 12.45 uur
8.30 uur – 9.15 uur
9.15 uur – 10.00 uur

groep
Groep 6 en 8
Groep 3 en 7
Groep 4 en 5
Groep 7 en 8
Groep 6

De kinderen gaan een kwartier voordat de gymles begint met de bus. Dat betekent dat op vrijdag de
groepen 7 en 8 om 8.15 uur vertrekken.
OPROEP HOOFDLUISOUDERS
Om de hoofdluiscontroles volgend schooljaar goed te laten verlopen zijn we op zoek naar ouders die willen
helpen. Het gaat om 4 maandagochtenden van ongeveer een uur. In de nieuwe schoolkalender staan de
data. Als u wilt helpen kunt u een mail sturen naar jozef@paraatscholen.nl
WEBSITE
Het fotoalbum op de website is weer aangevuld. De foto’s van de activiteiten van de laatste weken van het
schooljaar staan erop. Zo zijn de foto’s van het eindejaarsproject, de eindmusical, de picknick en het
afscheid van groep 8 in het fotoalbum te bekijken.

PLAKBOEKEN KLEUTERS
Vandaag hebben de kleuters de plakboeken mee naar huis gekregen. De kinderen die naar groep
3 gaan mogen het plakboek houden. De kinderen die na de zomervakantie naar groep 1 of 2
gaan, nemen het plakboek na de vakantie weer mee naar school.

BEDANKT
Tot slot willen we iedereen bedanken die dit jaar op de één of andere manier ons hebben geholpen of tot
steun zijn geweest. Zonder hulp van ouders en/of anderen hadden we een aantal (leuke) activiteiten voor
de kinderen niet kunnen uitvoeren! Hartelijk dank daarvoor.
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