OBS de Touwladder/OBS de Start

29-04-2021

Ook dit jaar komt de schoolfotograaf beide locaties bezoeken. Op
maandag 17 mei is hij op de Touwladder te vinden en op maandag 12
juli op de Start. Het maken van foto’s met broertjes en zusjes zal dit jaar
vanwege de Corona maatregelen helaas niet mogelijk zijn.

Bijna is het zover. BSO de Hukkie Puk zal kort na de meivakantie haar
deuren openen op OBS de Start! Een moment waar we allemaal al een
tijdje naar uitgekeken hebben. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
een informatiebrief waarin zij zich aan u voorstellen.
Heeft u interesse in deze kleinschalige BSO? Aarzel dan niet om contact
met hen op te nemen: Tel. 013-8892299 of mail info@dehukkiepuk.nl .

De eerste twee weken na de meivakantie krijgen wij nog schoolfruit.
In de week van 24 mei verwachten wij de levering pas op woensdag.
Omdat het niet zeker is of de leverancier op tijd kan leveren, vragen wij
u om uw kind op deze woensdag voor de zekerheid zelf iets mee te
geven.
Let op! Vanaf 31 mei moeten de leerlingen dus weer op alle dagen zelf
hun fruit meebrengen.

3 t/m 16 mei:
Meivakantie vrij
17 mei:
Schoolfotograaf TL
21 mei:
Verkeersexamen
gr. 7 TL + gr. 6-8 ST
24 mei:
2e Pinksterdag vrij
26 t/m 28 mei:
Kamp groep 8 TL
18 juni:
Studiedag vrij
21 t/m 24 juni:
Adviesgesprek groep 7

Direct na de meivakantie zal het deel van de straat recht voor de school
opgebroken worden/zijn tot aan het kruispunt met de Berkakker.
Daarom zal tijdens de meivakantie aan de achterzijde van de school een
nieuwe poort gemaakt worden. Wij vragen de ouders van groep 1/2 om
van die poort gebruik te maken.
De leerlingen van de bovenbouw kunnen zoals gebruikelijk de poort bij
het Hennie Meijerplein blijven gebruiken. Wij raden voor de veiligheid
wel aan om het kleine wandelpaadje tussen de Berkakker en het plein te
gebruiken.

29 juni:
Doorschuifmiddag
Kennismaken VO gr. 8
1 + 2 juli:
Kamp groep 8 ST
12 juli:
Schoolfotograaf ST

Automobilisten kunnen ons bereiken door vanuit de Marktstraat bij de
Boeren Bond de Berkakker in te rijden. Om parkeeroverlast aan de
achterzijde van de school zoveel mogelijk te beperken kunt u uw auto op
het parkeerterrein van de Boeren Bond neerzetten en het laatste stukje
naar de school lopend afleggen. Wij rekenen erop dat automobilisten
extra voorzichtig zullen zijn rondom halen/brengen van leerlingen!!!
OBS de Touwladder Heiakker 34 5171 WS Kaatsheuvel Tel. 0416-275254 www.obsdetouwladder.nl

Zoals gebruikelijk staat in de eerste week na een vakantie de volgende gedragsverwachting
centraal: “Ik kom rustig naar binnen, loop rustig door de school en begin direct aan mijn taak.”

Wij wensen al onze leerlingen en hun ouders een hele fijne meivakantie! Wij zien iedereen graag
weer gezond en wel op maandag 17 mei.
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