Algemene jaarvergadering VVO en AC
De school is blij met de inzet van de leden van de Vereniging Van Ouders en de
Activiteiten Commissie. We waarderen alle ondersteuning en mogelijkheden die zij
ons geven. De VVO en de AC legden tijdens de ALV verantwoording af over de
besteding van uw bijdrage. Uiteindelijk komen de bijdrage het ten goede aan alle
kinderen van onze school.
Invulling vacatures
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Invulling vacatures
Meubilair Boerenpad

We zijn in de laatste fase van invulling van de
vacatureruimte voor de groepen 3-4b en groep 7-8b.

Kerstdiner verplaatst

Tegelijkertijd zoeken we een parttime-leerkracht voor groep
1-2c. De groep groeit door naar ruim dertig kinderen. De
nieuwe leerkracht zal een aantal dagen per week aanwezig
zijn, waardoor we groep 1-2c zullen gaan splitsten.
De ouders van deze groepen ontvangen bericht zodra
bekend is wie de nieuwe collega’s zijn.

Houten gebouw,
speelplein en peuters

Kerstdiner verplaatst vanwege nieuw meubilair Maasplein
In de jaarkalender staat het kerstdiner op
donderdag 21 december 2017 gepland. Het
diner wordt op beide locaties verplaatst naar
woensdag 20 december. Het oude meubilair van
het Maasplein wordt donderdag de 21e na 14.00
uur afgevoerd. Vrijdag 22 december zijn alle
kinderen vrij. Het nieuwe meubilair wordt dan op
het Maasplein geleverd voor een frisse start na
de kerstvakantie.
Houten gebouw, schoolplein en peuters
Het houten gebouw op het plein van het Boerenpad is vanaf 1 januari a.s. bestemd
voor het Centrum Jeugd en Gezin. De komende weken wordt dat gebouw opgeknapt
en aangepast. Het Peuterplein is hierdoor niet beschikbaar en de peuters van Wasko
zullen daardoor op ons schoolplein spelen. Ons plein wordt in fases aangepast aan de
regelgeving voor peuters. Onder andere door een hekwerk te plaatsen. We houden u
op de hoogte van de komende veranderingen.
Inloopochtend
Wat gebeurt er ’s morgens in de groep van uw kind? Kom gerust even kijken! U bent
welkom in de groep op dinsdag 21 november 2017 van 8.30 tot 9.30 uur.
Twitter
Volgt u ons al via twitter? We verspreiden regelmatig een berichtje met foto of video
zodat u allerlei activiteiten van de verschillende groepen kunt volgen.
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