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Geachte ouders,
Nieuwe rage

Kinderen halen en brengen

Wij werden door een ouder gebeld over een nieuw
rage op internet, waarvan kinderen nachtmerries
krijgen. Het heet de MOMO-challenge. Kinderen
kunnen via WhatsApp een nummer toevoegen van de
zogenaamde MOMO. Zij krijgen dan allerlei
opdrachten. De laatste opdracht is zelfmoord plegen.
Wilt u het internet gebruik van uw kinderen goed in
de gaten houden!!

Kinderen brengen en halen. Op bepaalde momenten,
vooral bij regen, is het erg druk tijdens het brengen
en halen van de kinderen. Wilt u uw auto op de
aangegeven plekken parkeren en langzaam rijden en
goed uitkijken, zodat er geen ongelukken gebeuren?
Graag uw oplettendheid en medewerking.

Koffiemorgen en groepsbezoeken

Er zijn steeds meer kinderen die op de fiets naar
school komen. Het aantal plekken in de
fietsenstalling kan niet verder uitgebreid worden.
Daarom het verzoek om de kinderen zoveel mogelijk
lopend naar school te laten komen. U kunt als ouder
zelf inschatten of lopen echt teveel tijd kost.

Volgende week dinsdag, 18 september zal er de
jaarlijkse voorlichting in de groepen zijn. U krijgt van
de groepsleerkracht een uitnodiging. U kunt via de
mail aan de leerkracht aangeven of u komt en in
welke groep u wilt komen. De groepen 1 en 2
kunnen alleen tijdens de eerste ronde bezocht
worden. Tot 9.00 uur is er de gelegenheid om
koffie/thee te drinken. Daarna volgt er een korte
opening in de hal. De 1e ronde bezoeken duurt van
9.15 - 9.40 uur. De tweede ronde van 9.45 - 10.10
uur. Ouders die deze dinsdag niet in de groep
kunnen kijken, kunnen tijdens de 1e koffiemorgen op
DV donderdag 1 november in de groep kijken.

Fietsen mee naar school?

Beknopte informatiegids en datumlijst
Op de website vindt u de meest actuele informatie
brief en datumlijst
Als er wijzigingen zijn, zullen we die op tijd
doorgeven. De complete schoolgids zal binnenkort op
de website geplaatst worden.
Planning nieuwbouw
Deze week of volgende week zullen er
voorbereidingen getroffen worden voor de
nieuwbouw van een aantal lokalen aan de
onderbouwzijde. De hekken zijn al geplaatst. De
bouw zal de komende maanden voor overlast zorgen,
maar daar krijgen we wel wat voor terug! De bouw
zal tot ongeveer maart 2019 duren.
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