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Bijlage
Letter van de week voor de onderbouw
In de onderbouw wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan de letter V en F .
De kinderen mogen spullen meenemen die beginnen met de V en F .
Nieuwe meubels
De onderbouw is afgelopen vrijdag voorzien van nieuwe meubels. De oude houten meubels hebben
plaatsgemaakt voor nieuwe tafels en stoelen. Wij willen ouders in de gelegenheid stellen om meubels
die wij niet meer nodig hebben gratis af te komen halen. Wij gaan eerst zelf uitzoeken welke meubels
daarvoor geschikt zijn.
U krijgt binnenkort een aparte mail met verdere uitleg hoe we te werk gaan en wanneer u meubels
kunt komen ophalen.
Verandering in de data open podium
Wij hebben data moeten aanpassen van het Open podium. Er zijn twee data omgewisseld.
Op donderdag 24 januari is er Open Podium voor middenbouw C (Dieuwertje) en bovenbouw C (Jacqueline/ Ginger).
Op donderdag 28 februari is er Open Podium voor middenbouw A (Ruth/ Annemieke) en Bovenbouw
B (Manon).
Bovenbouw
In de gang bij de bovenbouw hangt allerlei informatie over open dagen voor het voortgezet onderwijs.
Een verzoek van de opvang
Een vraag van ons voor alle ouders die gebruik maken van de ingang aan de zijkant van de school.
Wilt u erop letten dat u het kleine, afsluitbare hek (bij de kinderopvang) achter u dicht doet? We willen
voorkomen dat wanneer er een deur open blijft staan een van “de kleintjes” via het hek op straat
staat.
Gezocht voor de BSO
Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal om mee te kunnen knutselen. Denk dan aan wol, stukjes
stof, plastic doppen (alle maten), lege plastic potjes, tubes, flesjes, bier dopjes, wijnkurken en alles
wat verder maar leuk is om te knutselen.
We zijn ook op zoek naar reserve kleding voor kinderen tussen 0 en7 jaar, broeken, rompertjes, shirts
(lange en korte mouw), sokken en ondergoed.
U kunt uw spullen afgeven bij de lokalen van de opvang.
Overblijfouders
Datum
Ma 21 jan
Di 22 jan
Do 24 jan
Vrij 25 jan
Met vriendelijke groet van het team

1

Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile Carolien Kitty
Naile Safaa Sibel Lysanne
Sibel
Naile Sibel Safaa

