Info 4
25 september 2018

26 september
28 september
1 oktober
3 t/m 5 oktober

Schoolreisjes 1 t/m 5
Outdoorrun groep 5 t/m 8
Schoolreisje groep 6 en 7
Schoolkamp groep 8

Start ochtend
Om het personeel zo goed mogelijk de gelegenheid te geven de dag voor te
bereiden zouden we de volgende regels willen hanteren:
- Groep 1 t/m 3 kan in het schoolgebouw om 8.15 uur
De leerkrachten zijn in school aanwezig
- Groep 4 t/m 8 kan in het schoolgebouw om 8.25 uur
Leerkrachten zijn eerder op het plein aanwezig.

Verkeerssituatie Herenweg
Gebruik “tut en d’r ut” .U moet inrijden vanaf de oprit naar school. Dus niet vanaf de
kant van Haule. Dan kan er rond gereden worden.
Deze mogelijkheid is bedoeld voor “tut en d’r ut”. Dus uitstappen en doorrijden. De
oprit is niet bedoeld om te parkeren!
Parkeren.
 Parkeren alleen als dit noodzakelijk is.
 Auto’s die aan de straat geparkeerd worden, niet op de stoep parkeren. Dan
kunnen de ouders met kinderen namelijk niet over de stoep lopen.
 Wilt u iets verder van school parkeren, dan krijgen we geen opstoppingen bij
de schooluitgang.
 de opritten van omwonenden worden regelmatig geblokkeerd door
geparkeerde auto's op de Herenweg.
Dus kom zoveel mogelijk op de fiets en als dat niet kan, probeer er dan vóór kwart
over 8 te zijn.
Uitgaan schoolkinderen
 Oversteken TUSSEN de brigadiers door. Dus niet VOOR de brigadier langs.
 Soms wordt er buiten de brigadiers om overgestoken of overgestoken zonder
dat de brigadiers op de weg staan. Ook wanneer alleen ouders (eventueel met
kinderen achterop) over moeten steken, wachten op de brigadiers.
 Het eerste stuk van de uitgang graag zoveel mogelijk vrijhouden voor fietsers
die wachten op het sein van de brigadiers om over te steken.

Samen kunnen we een veilige verkeerssituatie maken voor onze kinderen.

Schoolreisjes
Ook in het kader van de Gouden Weken willen we aan het begin van het schooljaar
de schoolreisjes van groep 1 t/m 8 organiseren. Woensdag 26 september gaat groep
1 t/m 5 naar verschillende locaties. Maandag 1 oktober groep 6 en 7. Groep 8 heeft
een schoolkamp van 3 t/m 5 oktober.
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OUTDOOR RUN
Vrijdag 28 september is er een outdoor run bij sportpark Ontwijk. De groepen 5 t/m 8
gaan hier aan meedoen. Dit vindt onder schooltijd plaats.

Spaart u mee voor de
schoolbieb?
Van 3 t/m 14 oktober is het weer
Kinderboekenweek.
“Kom erbij!” Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in
de winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school.
Lever de kassabonnen t/m 1 november 2017 in op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt
een waardebon.
De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we
samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op
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