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Extra editie!
Juf Jannie 50!
Vanmorgen (13-03) werd juf Jannie behoorlijk verwend. Ze kreeg cadeautjes en zelfs een
heuse zelfgemaakte Sara. Dat was ook logisch, want vandaag is juf Jannie 50 geworden.
HOERA. Natuurlijk hebben we met de hele school voor haar gezongen: “Er is er één jarig hoera
hoera, dat kun je wel zien dat is zij!”En je kon het echt zien, want juf Jannie straalde helemaal.
Gefeliciteerd van ons allemaal!
Vervanging juf Wieke  Juf Wieke moet naar het ziekenhuis.
Juf Wieke moet vanwege een privé-ingreep volgende week geopereerd worden. Ze gaat
woensdag naar het ziekenhuis en de verwachting dat het herstel ongeveer drie weken zal
duren. In die tijd komt er een voor ons bekende vervanger: Meester Gregor.
Hij heeft hier 1 ½ jaar geleden stage gelopen en is dus bekend met onze school.
We wensen juf Wieke natuurlijk veel sterkte toe met de operatie en een spoedig herstel.
*Omdat juf Wieke onze rekencoördinator is, stellen wij de nationale rekendag van 25 maart ook uit naar april
Uur cultuur 26 maart Middenbouw. Let op: Iets te laat terug tussen de middag.
Groep 3/4/5 heeft op 26 maart een Uur Cultuur voorstelling in Blauwhuis. We verwachten dat de kinderen die
dag tussen de middag tussen 12 en kwart over 12 weer terug op school zijn. Wilt u hier rekening mee houden?
Wat was het gisteren een gezellige en nuttige ouderavond. Wij gingen met een goed en enthousiast gevoel naar
huis. We hopen u ook. Fijn om al die talenten van de kinderen, maar ook van ú te zien.

Continurooster.

(Zoals op de ouderavond besproken)
1. Ons continurooster komt steeds dichterbij. We willen al starten na de meivakantie (opwarmertje), dus op
maandag 11 mei. (Dat is trouwens ook de datum van de schoolreisjes en het kamp..)
Op de ouderavond vertelde ik u ook over komend schooljaar. Omdat er minder kinderen op school zijn, is er ook
minder ruimte in de formatie. Ook minder ruimte om het continurooster zo in te voeren als we voor ogen hadden.
(Alle kinderen dezelfde tijden naar school) Concreet houdt dit in dat de kleuters gewoon op vrijdag vrij blijven en
we verder een korte middag pauze hebben, waarbij de kinderen op school eten.
De groepen 3-8 hebben dan het volgende rooster:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag vrij.
De groepen 1/2 hebben dan het volgende rooster:
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woensdagmiddag én vrijdag (hele dag) vrij.
 kinderen eten tussen de middag op school, lunchpakket mee!
*Zo werken we straks dus ook al na de meivakantie.
2. Wij zijn op zoek naar een koelkast, zodat kinderen evt. hun lunchpakket koel kunnen bewaren. Misschien
heeft u nog een koelkast ergens staan, of kunt u aan één komen die wij kunnen gebruiken. Kunt u dit dan laten
weten?
3. In de vorige continuroosterbrief hebben we ook geïnventariseerd wie er na schooltijd opvang nodig had. Dit
was toen nog niet helemaal duidelijk. Nu het dichterbij komt, is het wellicht duidelijker. Kunt u, als u opvang
nodig heeft, dit aangeven bij school. Bij voldoende aanmelding kunnen wij misschien weer BSO starten en
anders kunnen we tips geven of u naar iemand doorverwijzen.
*U kunt bovenstaande vragen verwerken in de enquête die de kinderen meekrijgen. Graag allemaal inleveren. (zie achterzijde)
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Vragenlijst continurooster (inleveren tot 26 maart)
Ons continurooster komt steeds dichterbij. We willen al starten na de meivakantie, dus op
maandag 11 mei.
Concreet houdt dit in dat we een korte middagpauze hebben en tussen de middag op school
eten en dat de kleuters gewoon op vrijdag vrij blijven. (zie ook nieuwsbrief)
1: Heeft u thuis een koelkast, of kunt u aan een goede koelkast komen die wij op school
mogen gebruiken?
ja
nee
2: Op welke dag heeft u structureel opvang na schooltijd nodig (BSO)
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
3: Of heeft u misschien zo nu en dan opvang nodig.
Nee
Ja, maar ik regel dit zelf.
Ja, maar ik kan hierin wel een tip gebruiken.
* Op welke dag heeft u zo nu en dan opvang nodig: _______________________________
4: Ik zou best wel iets willen betekenen in de opvang van school/andermans kinderen.
Ja, structureel
Ja, zo nu en dan
Nee
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