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Parkeren bij school

Ons dat hetr niet mwerkte, hadden wij
Nu het koud eneen
slecht heel
weer is,gezellige
komen veel ouders
met de auto
vanmorgen
openi
naar school. Dat is natuurlijk geen probleem, maar wij willen u
vriendelijk maar dringend verzoeken uw auto in de daarvoor
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bestemde
parkeerplekken
te parkeren. Rondom school zijn
veel parkeerplaatsen beschikbaar op een heel korte
loopafstand. U maakt het hiermee voor alle kinderen en de
wijk veel veiliger.
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Kleuters ophalen

Agenda
Komende week
14 febr.
Valentijnsdag
Afname dia toets groep 8

De kleuters komen altijd met hun juf mee naar buiten. Dat
doen wij bewust en vinden wij belangrijk. Wij kunnen dan zien
dat alle kinderen opgehaald worden en veilig naar huis gaan.
Het is echter wel heel druk op het plein en soms is het niet
mogelijk om alle kinderen in de gaten te houden. Wij
verzoeken u uw kind dus op te halen bij de juf.

Welkom op school
Belangrijke data
22 februari
Carnaval
23-24 febr.
Studiedagen team
Alle kinderen vrij
24 maart
Pannenkoekendag
4 april
Vader-ouderavond

Jarigen
14 febr. Amber (4 jaar)
14 febr. Lina (9 jaar)
14 febr. Mimi (5 jaar)

gr. 1-2 oranje
gr. 5
gr. 1-2 rood

Van harte gefeliciteerd

In groep 1-2 oranje van juf Bianca start op 14 februari Amber
Westenbroek.
Veel plezier bij ons op school Amber.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Anne-Marie Stouthart en vanaf 1 februari ben ik
coördinator van de TSO.
Ik heb het overgenomen Milouda. Zij heeft de overblijf keurig
geregeld de afgelopen tijd.
Milouda heeft een goed team van overblijfmoeders bij elkaar
gezet en daar mogen we trots op zijn!
Bedankt daarvoor Milouda.
Naast de TSO ben ik ook nog werkzaam op het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
U kunt mij daarom op verschillende plekken van het IKC
tegenkomen.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Zou u willen
controleren of de naam van uw kind nog duidelijk op de beker
en/of broodtrommel staat? Alvast bedankt.
Anne-Marie

