
 

14 september t/m 18 september 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Week 2 zit er alweer op, een mooie drukke week achter de rug. Wij willen vanaf nu 

met u communiceren middels een weekbrief. De info komt hiermee te vervallen. 

 

Roostervrije dagen groep 1 t/m 4 

In de eerste info stond een roostervrije dag te weinig. U kunt 9 juli aan uw agenda 

toevoegen. 

 

Hutspot eten 

In goed overleg met de ouderraad hebben wij besloten het hutspoteten niet door te 

laten gaan. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer, maar gezien de omstandigheden is 

het even niet anders. Volgend jaar kunnen we er hopelijk weer een groot feest van 

maken. 

 

Mini-koraal 

Het mini-koraal voor de groepen 7 en 8 gaat door en dit op 2 oktober. U krijgt 

hierover een apart bericht van de leerkrachten van deze groepen. 

 

Vrijdag 2 oktober geen continurooster 

U bent gewend dat de leerlingen door het hutspot eten, allemaal op school blijven 

en hierdoor eerder uit zijn. Dit jaar zal dit niet zo zijn. Zij eten dus of thuis of blijven over 

en zijn gewoon uit op de normale tijd. 

 

Overblijf 

Wij merken dat het met de overblijfkaarten nog niet helemaal goed loopt. Wij gaan 

daarom weer terug naar strippen kopen aan de deur. U kunt vanaf dinsdag weer 

kaarten kopen bij de hoofdingang aan de Damlaan. Onze conciërge Hans zal hier 

plaatsnemen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. U kunt de overblijfkaarten 

alleen pinnen, contant betalen is helaas niet mogelijk! 

Bedragen 

geel is 10 euro 7 x overblijven 

blauw is 20 euro 15 x overblijven 

groen is 40 euro 30 x overblijven 

rood is 80 euro 60 x overblijven 

oranje is 160 euro 120 x overblijven 

 

Klassenvertegenwoordigers 

Deze week is Sanne alle klassen langs geweest om de verkiezing aan te kondigen 

van de klassenvertegenwoordigers van de kinderraad. Uit alle groepen 5 t/m 8 

mogen een jongen en meisje plaatsnemen in de kinderraad. Deze zal een paar keer 

per jaar vergaderen en zo kunnen de kinderen meebeslissen over bepaalde zaken 

op school. In de klassen kunnen geïnteresseerde kinderen zich presenteren, hierna 

zal er gestemd worden en zo wordt de nieuwe kinderraad gevormd. 

 

Een fijn weekend en tot volgende week! 


