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Jarig:

Geen jarigen deze week

Heeft u onze nieuwe Parro-app al? U heeft een mail gekregen voor de inlog.
Groetjes Juf Els

Kriebelhulp gezocht!

Dankzij onze kriebelhulp houden we onze school zo hoofdluisvrij als het kan.
Na elke vakantie controleren zij alle kinderen op hoofdluis.
Zo zijn we er snel bij als een van de kinderen hoofdluis heeft
en kunnen we maatregelen nemen.
Komt u ons helpen? Neem contact op met onze directrice juf Monique.

Schooltijden

Om 10 voor half negen (8:20u) gaan de deuren open,
we noemen dit ‘de inloop’.
Zo hebben alle kinderen tijd om binnen te komen,
hun jas op te hangen en naar de klas te gaan.
Onze lessen beginnen om half negen (8:30u).
De deuren gaan dan dicht.
Om twee uur (14:00u) stoppen de lessen.
De kleuters zijn iets eerder buiten
zodat we goed zicht hebben met wie de kinderen meegaan.
En zo worden ze niet omver gelopen door de grote kinderen.
De groepen 3 t/m 8 stoppen met de lessen zodra de bel gaat.
Dan gaan zij hun spullen opruimen en hun jassen pakken
en lopen met de leerkracht naar buiten.
Soms is de groep snel klaar met alles,
en soms duurt het iets langer.
We proberen om 10 over twee (14.10u) alle kinderen buiten te hebben.
Maar, net als thuis, gaat niet altijd alles even snel als we zouden willen.
Wij rekenen op uw begrip als het iets langer duurt.

Auto-file

In de Havermansstraat stoppen veel auto’s om kinderen weg te
brengen en op te halen.
Dit levert regelmatig onveilige situaties op voor onze leerlingen.
Vooral door de auto’s die midden op de weg blijven stilstaan en
zo een opstopping veroorzaken.
Wij vragen u om de auto te parkeren
en een stukje te lopen zodat alle kinderen
veilig naar huis kunnen.

