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Agenda
27 t/m 3 maart
3 maart
6 maart

Rapportgesprekken
Afsluiting thema KUNST in de groepen 1/2
OR vergadering om 19.30

Extra ondersteuning in de groepen 1/2
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we te horen gekregen dat we een nieuwe
medewerker krijgen om ons team te versterken in de groepen 1/2, omdat de kleuterklassen
wel erg vol werden. Dit is Meester Jos geworden. Hij zal tot de zomervakantie 5 dagen bij
ons komen werken.
We zijn natuurlijk heel blij met deze versterking en willen deze vooral gaan inzetten om de
belasting in de groepen 1 en 2 te verlagen. Om dit te realiseren zullen we na de
voorjaarsvakantie een derde lokaal gaan inrichten. Als deze gereed is, zal juf Astrid hier
tijdens de speel- werkmomenten intensief gaan werken met de leerlingen van groep 2. Dit
om de leerlingen van groep 2 een goede voorbereiding te geven naar groep 3 en zo de
huidige groep te verkleinen tijdens het speel en werken.
We houden u natuurlijk op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen.

Hulp gezocht!
Van een paraplu naar sinterklaas, van de kerstboom naar de paashaas. Met elke seizoen
veranderd het decor binnen de school. Met een groepje ouders zorgen wij ervoor dat dit
gebeurd en dat de school leuk wordt aangekleed.
Wij zijn op zoek naar moeders of vaders die het leuk vinden om ons hierbij te komen helpen.
Het zal gaan om een enkele keer per jaar en meestal vind dit plaats op maandagavond.
Lijkt het iets voor u, of wilt u meer informatie kunt u mailen naar r.hodde6@upcmail.nl.
Alvast bedankt,
Ouderraad / Evenementencommissie

Herinnering Schoolreisje
De schoolreisjes van 2017 staan voor de deur. In onderstaand overzicht ziet u de
bestemmingen en de kosten van de diverse schoolreisjes.
Groep Bestemming
1/2
Goudvis (maandag 15 mei)

Vervoer
bus

Prijs
€ 22,50

3/4

Julianatoren (woensdag 21 juni)

bus

€ 27,50

5/6

Drievliet (woensdag 21 juni)

bus

€ 27,50

7

Kamp Banjaert Wijk aan Zee
(woensdag 21 juni + donderdag 22 juni)
Kamp Hoorn
(woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni )

Taxi Ruiter + 2 eigen auto’s

€ 47,50

Per eigen fiets

€ 60,00

8

Er is een betaaldag op dinsdagochtend 14 maart vanaf 08.30, waarop u het geld contant
kunt betalen, maar wij zien liever dat u het voor die datum stort op:
NL39 ABNA 0826 5747 85.
t.n.v. Schoolreisjes ’t Carrousel
Vermeld de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.
Kinderen waarvoor niet betaald is, kunnen helaas niet mee op schoolreisje. Dat willen we
natuurlijk voorkomen. Als er een belangrijke reden is, waardoor u op dit moment niet kunt
betalen, komt u dan even langs bij de directie. We vinden dan samen wel een oplossing.

