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INDIËHERDENKING
In september vindt jaarlijks de
Indiëherdenking plaats bij het
monument in Puttershoek. Ook
dit schooljaar werd onze school
vertegenwoordigd door de
leerlingen van groep 8.
Een aantal van hen droegen
zelfgeschreven gedichten voor.
In de afgelopen week hadden
de kinderen in de klas bezoek
gehad van een nabestaande en
een veteraan. Hun verhalen
maakte indruk bij de kinderen.
Het was een indrukwekkende
middag in de zon.
Hartelijk dank aan alle ouders die samen met juf Lianne de kinderen op de fiets begeleid hebben.
STAKING!!!!
Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord wordt er op 5 okt. a.s. een stakingsdag georganiseerd
voor leerkrachten in het primair onderwijs. Er bestaat een grote kans dat onze leerkrachten aan
deze staking deelnemen. Houdt u aub rekening met de mogelijkheid dat uw kind die dag niet naar
school kan. We houden u op de hoogte en laten u zo snel mogelijk weten wat er gaat gebeuren.
VERHUIZING
Een van de speerpunten van dit schooljaar is de grote verhuizing van de
groepen die nu nog in Fazant 1 zitten, namelijk groep ½, ⅔ en ¾, naar
Fazant 5 om ruimte te maken voor de nieuwbouw.  We passen daar
echter niet allemaal in, er is ruimte voor 1 groep. Daarom zullen er
tijdelijk noodlokalen worden neergezet voor 2 groepen. Omdat alle
lokalen dan gebruikt worden door de school is er geen ruimte voor de
BSO door KIBEO.
Voor uw kinderen op de BSO verandert er echter niets, zij blijven
opgevangen worden door Kibeo. Alleen de locatie zal wijzigen.
Tezijnertijd informeren wij u hier verder over. Als alles volgens planning blijft verlopen vindt de
verhuizing plaats in april 2018. Samen met Kibeo houden we u op de hoogte.

