Start schooljaar en onthulling Logo
Beste ouders/verzorgers,

Inhoud
18 augustus 2017

Betreft: onthulling van logo.
Het einde van de zomervakantie is al weer in zicht en we hopen dat iedereen heeft
genoten van een fijne vakantie en lekker is uitgerust. Wij hebben er weer zin in om
alle kinderen welkom te heten op brede school Het Palet en brede school ’t
Nokkenwiel. Graag informeren wij u over de eerste schooldag op maandag 21
augustus.
Al geruime tijd is er een nauwe en fijne samenwerking tussen het openbaar onderwijs
Alblasserdam en Wasko kinderopvang. Op de drie locaties komen onderwijs en
opvang samen en is er een doorgaande lijn van de dagopvang/ peutergroepen naar
school en BSO waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige
en veilige sfeer.
Daarom vonden wij het tijd worden dat de logo’s van beiden partijen (school en
opvang) samengevoegd zouden worden tot één alles omvattend logo. Wij zijn trots dat
we ons gezamenlijke logo op de eerste
schooldag mogen onthullen.
Wij willen u vragen om maandag 21
augustus om 8:30 uur samen met uw
kind(eren) te verzamelen op het schoolplein.
De leerkrachten zullen hun groep opvangen.
Lees a.u.b. de uitgebreide informatie over
project Engels in een aparte bijlage. We
zullen namelijk eerst een speciale opening
van het project Engels houden, want de
Engelse taal wordt de komende jaren steeds
meer standaard in ons aanbod aangeboden.
Hiermee onderscheiden we ons van andere
scholen. Aansluitend zullen we het nieuwe
logo onthullen. Daarna gaan we naar het
lokaal van uw kind(eren).
Locatie Maasplein:
De jongste kinderen van de dagopvang zullen op hun eigen groep blijven. Met de
andere kinderen zullen we onder begeleiding van de medewerkers naar het
schoolplein gaan.
BSO kinderen:
De kinderen van de BSO die voor 8:30 uur op de BSO zijn, gaan samen met de
medewerkers naar het schoolplein en sluiten aan bij haar/zijn groep.
Wij zien jullie graag aanstaande maandag!
Met vriendelijke groet,
Vera Doejaaren
Directeur Het Palet

Peter Rietveld
Directeur ’t Nokkenwiel

Antoinette Smit
Teamleider Wasko

Start schooljaar en
onthulling Logo
Groepsbezetting

Andere schooltijden
We vermelden u ter herinnering in een aparte bijlage de organisatie van de schooldag
en de lunchtijd. Ter aanvulling het volgende:
Geef uw kind een herkenbaar lunchtasje mee. Er zijn via internet handige kleine
koeltasje te verkrijgen.
We willen dat de kinderen minimaal 1 boterham eten en iets drinken. Wat niet wordt
opgegeten, wordt door de kinderen mee naar huis genomen. De kinderen mogen
geen snoep gebruiken.
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Nieuws vanuit de peuterspeelzaal
Met ingang van 21 augustus 2017 gaan wij van start met nieuwe openingstijden, zodat
de tijden van de PSZ aansluiten op de nieuwe schooltijden.
Zo is de ochtendgroep van 8.30 tot 11.00 uur geopend en de middaggroep van 11.30
tot 14.00 uur. Doordat de middaggroep rond lunchtijd start, mogen de kinderen van
deze groep lekker een boterham en wat drinken meenemen en zullen de
medewerkers gezamenlijk met de kinderen eten en drinken.
Mocht u meer informatie willen over PSZ de Wip Wap dan kunt u contact opnemen
met onze klantenservice (078-6157165 of klantenservice@wasko.nl ). Uiteraard kunt u
ook altijd even binnenstappen bij onze peuterspeelzaalgroep.

