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Misschien is het je opgevallen dat ons oude schoolgebouw is dichtgetimmerd. Dat heeft te
maken met het feit dat sloop nog even op zich laat wachten. En om er nu voor te zorgen dat er
geen ongewenst bezoek binnenkomt, is ervoor gekozen om het gebouw dicht te timmeren.

Er zijn op dit moment nog geen ontwikkelingen te melden over de nieuwbouw. Eerst moeten
gemeente en Meer Primair nog over een aantal onderwerpen overeenstemming bereiken. Pas
daarna kunnen vervolgstappen worden gezet.

In de tussentijd kunnen wij zeggen dat we in ons tijdelijke gebouw hartstikke goed zitten!

opa/omadag
Woensdag 8 februari is het zover: dan mogen de oma's en
opa's van de kinderen weer naar school. Ze kunnen een
kijkje nemen in de klas van hun kleinkinderen.
De tijdplanning is:
bezoek aan groepen 4a, 4b en 3: 8.30 tot 9.30 uur;
bezoek aan groepen 1/2a, 1/2b en 7/8: 9.30 tot 10.30 uur;
bezoek aan groepen 5 en 6: 10.30 tot 11.30 uur.

http://www.jvanstolberg.nl/
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Een kijkje bij de gymles
Deze week hebben ouders/verzorgers een kijkje kunnen
nemen tijdens de gymles van hun kinderen. Dat heeft
leuke reacties opgeleverd. Onder meer deze van een
ouder: 
"Wat leuk om te zien hoe een gymles van nu eruitziet.
Vroeger zaten wij het meeste van de tijd, maar nu zijn ze
heel veel in beweging. Goed om te zien."

TUSSENTIJDS NAAR HUIS? 
Het gebeurt weleens dat een kind halverwege de schooldag naar
huis moet omdat het zich niet lekker voelt. Of een kind moet
tussentijds naar de dokter. In alle gevallen mag een kind uitsluitend
naar huis als het wordt opgehaald door de ouders. Ook al woont
het nog zo dichtbij en geeft een ouder toestemming, in verband
met de veiligheid is de regel dat de ouders (of een door de ouder
aangewezen plaatsvervanger) het kind zelf moeten komen
ophalen. 

Hoera! Dankzij de enorme inzet van onze
luizenpluizende ouders kunnen we melden
dat we de luizenplaag de baas zijn
geworden. We hebben deze week bij een
paar kinderen nog een enkele neet
gevonden. Deze ouders zijn op de hoogte.
Blijf je kind wel in de gaten houden. Enne ...
kammen, kammen, kammen!

We beat them all!


