
 
 

Mededelingen van 6 december 2022 
 

Agenda   

Woensdag 21 december   kerstdiner, info volgt 

Donderdag 22 december   Kinderen mogen uiterlijk 9:30 uur op school komen 

Vrijdag 23 december    Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari kerstvakantie 

Maandag 9 januari 2023   eerste schooldag in het nieuwe jaar 

 

Algemeen 

Afscheid en welkom 

Wij nemen aan het eind van dit kalenderjaar 

afscheid van 3 collega’s. 

Charlotte heeft aangegeven dat zij andere 

plannen heeft buiten het onderwijs. En Ayse 

en Durdane hebben ook nieuwe 

perspectieven. Ayse komt na de kerstvakantie 

nog 1 week terug om onze nieuwe collega’s in 

groep 3/4/5/D in te werken. Wij bedanken 

Charlotte, Durdane en Ayse voor hun inzet en 

betrokkenheid. Jullie zijn fijne collega’s! 

Onze nieuwe collega’s, dat zijn Daniël en 

Martine. Daniël werkt al 2 dagen in de 

bovenbouw en gaat nu ook 2 dagen in de 

middenbouw werken. Martine heeft eerder bij 

ons 2 stages gelopen en wij hebben altijd 

contact gehouden. Martine gaat 3 dagen in de 

middenbouw werken. Veel plezier en succes in 

jullie nieuwe banen! 

Open dagen VO 

De komende maanden organiseren de scholen 

voor Voortgezet Onderwijs weer open dagen 

voor de leerlingen uit groep 8. Wij adviseren u 

om hier ook naartoe te gaan met uw kind 

wanneer het in groep 7 zit. Zo kunt u de 

bezoeken verdelen over 2 jaren. Alle scholen 

bekijken in groep 8 is anders erg veel. 

 

Geen fietsen op schoolplein 

Op het schoolplein is het niet toegestaan om 

te fietsen of om fietsen te stallen. Wilt u hier 

zelf opletten en dit ook aan uw kind vertellen? 

Dank voor uw medewerking. 

 

Weer op school na ziekte 

Wanneer uw kind ziek is geweest, verzoeken 

wij uw kind pas naar school te brengen als het 

helemaal is opgeknapt. Het is voor uw eigen 

kind prettiger om te starten wanneer het 

energie heeft voor schoolwerk en vermindert 

de kans op besmetting van andere kinderen. 

 

 

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen! 

 


