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Hallo allemaal,
Allereerst mijn excuses aan Indy uit groep 7. 
Je bent natuurlijk 3 juni jarig en niet 3 mei. 
Sorry mijn fout!
Deze weekbrief staat in het teken van de schoolreis. 
Ik heb er zin in!
Groetjes Juf Els

3 juni 2016

Schoolreis, 
We verwachten iedereen op dinsdag 14 juni gewoon om 08.30 uur op school. 
We gaan even naar de klassen voordat de bussen vertrekken.
Neem een lunchpakket mee zoals brood, fruit en drinken. (Glazen flessen gaan kapot.) 
Neem geen sieraden, mobiele telefoons of grote geldbedragen mee. 
Bij verlies of diefstal is de school niet aansprakelijk.

Stop je spullen in een makkelijke tas die je zelf de hele dag kan dragen.
Zet je naam en de school op of in je jas en tas, 
zodat een verloren jas/tas makkelijker is terug te vinden.
Zorg voor goede loopschoenen ( geen slippers!) en houd het weer goed in gaten.
Misschien is een regenjas wel handig of een pet tegen de zon. 
Vergeet je niet in te smeren als het zonnig is en neem eventueel je zonnebrandcreme mee.

Hoe laat en waar we moeten verzamelen voor vertrek vanuit het park, hoor je op de dag zelf.
Wie te laat is en daarmee vertraging voor de bussen veroorzaakt, 
wordt aansprakelijk gesteld voor de verhoogde busrekening die dan volgt.
We verwachten om vijf uur (17.00u) terug te zijn op school.
We weten natuurlijk niet hoe druk het op de weg zal zijn.
Voor alle ouders:
Laat u bij het halen van de kinderen ruimte voor de bussen, 

parkeert u NIET aan de Weerijssingel voor de school?
Tijdens de dag zijn we voor noodgevallen bereikbaar op het schoolnummer. 
Meneer Rinus kan ons dan benaderen. 

Schoolgeld,
Jammer genoeg hebben we nog niet van alle gezinnen het schoolgeld ontvangen. 
Nu de schoolreis eraan komt, willen we u dringend vragen om het bij de eigen leerkracht te 
betalen. We hebben helaas niet het geld om leerlingen die niet betaald hebben, mee te nemen. 
Zij krijgen die dag op school dan een alternatief programma.

Jarig
De jarigen van deze week zijn:
groep 7
3 juni Indy van Poppel 
groep 5 
4 juni Abdirahman Omar Wheliye
groep 1-2C
6 juni Jeslyn Bergman 
groep 8
7 juni Monsef Ahdidouch 8
Van harte gefeliciteerd !



Hier gaan we naartoe op schoolreis !

Kijk op de website www.drievliet.nl voor meer informatie.

Een handdoek en droge kleren mee is misschien geen gek idee :-)


