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 Agenda
..

28 augustus
29 augustus
04 september
07 september
13-15 september
15 september

Eerste schooldag
Truus jarig
Gerard jarig
Kennismakingsavond
Les online veiligheid HALT – groep 6-7 en 8
Kamp bovenbouw
Keep it Clean-day

Kennismakingsavond met workshops
Op maandag 4 september organiseren wij de jaarlijkse kennismakingsavond. Na een warm welkom met koffie
of thee in de groep(en) van uw kind, gaan we actief aan de slag in workshops.
Maak kennis met 21ste eeuwse vaardigheden en programmeren, ons aanbod voor woordenschat en met de
montessorimaterialen.
Het belooft een hele interessante avond te worden!
Wij ontvangen u graag vanaf 18.45 uur, om 19.00 uur begint het programma.
Wij hopen op een grote opkomst!

Kamp bovenbouw
Van 13 september tot en met 15 september gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 op
schoolkamp! Het adres en telefoonnummer van de accommodatie waar we dit jaar
logeren is:
Blokhut "De Regenboog"
Adres: Berkendonk 91 Helmond
Telefoonnummer: (0492) 512732
Wij willen u vragen om uw kind op woensdag 13 september om 10.00 uur naar de
accommodatie te brengen. Het is de bedoeling dat u de bagage van uw kind meebrengt.
De koffie staat klaar en als iedereen er is kunt u meehelpen met het inrichten van de
slaapplek van uw kind.
Vrijdag 15 september kunt u om 14.00 uw kind weer ophalen.
Kinderen hebben op kamp hun ID-kaart of paspoort nodig: graag uiterlijk 12
september inleveren bij Truus.
Het zou fijn zijn als u er met ons op zou willen letten dat uw kind géén snoep, mobiele telefoon of geld
meeneemt. Gelieve uw kind ook geen fotocamera mee te geven, dit in verband met de privacy. Foto’s worden
door de begeleiders gemaakt.
Wij raden aan om uw kind(eren) een extra deken o.i.d. mee te geven, die ze onder hun luchtbed kunnen
leggen. Het kan ’s nachts flink afkoelen.
We hopen op een mooi, gezellig en onvergetelijk schoolkamp!

Parkeren
Wij vragen uw aandacht voor het parkeerbeleid van de auto’s rondom de
school.
In dit weekbericht beschrijven we een aantal belangrijke aandachtspunten die
de veiligheid voor uw kinderen vergroten:
Veilig parkeren
De plekken waar wel geparkeerd mag worden:

Op de parkeervakken voor de huizen en naast de school

Op de groenstrook
De plekken waar vanwege de onveiligheid niet geparkeerd mag worden:

Vanaf de brievenbus tot na de bocht tegenover schoolwoning 22.
Dit geeft een onveilige en onoverzichtelijke situatie voor de kinderen die
naar en van school lopen.
Voorkeur rijrichting

Wij vragen al het autoverkeer om tijdens het brengen en ophalen van de kinderen de Rozemarijn ter hoogte
van de brievenbus in te rijden. U kunt dan parkeren op de plekken die bekend zijn (parkeerplaatsen bij de
huizen of de groenstrook). Als u de Rozemarijn na het brengen of ophalen aan de andere kant uitrijdt volgt u
de voorkeursrijrichting.
Geef dit a.u.b. ook door aan de opa’s en oma’s en iedereen die de kinderen naar school brengen en/of ophalen
zodat deze ook op de hoogte zijn van de afspraken.
We hopen dat iedereen er rekening mee houd om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken en te houden.
Bedankt voor jullie medewerking.

Koffie-uurtje gezinscoach
Ook dit schooljaar is er een maandelijks koffie-uurtje (spreekuur) met de gezinscoach. Marijke Wissink bezoekt
onze school maandelijks. Zij zal dan, samen met Petra of Truus, te vinden zijn in de teamkamer. De eerst
volgende keer is 19 september van13.30-14.30 uur.
Ouders met vragen, groot of klein, die te maken hebben met opgroeien en opvoeden zijn van harte welkom.
Het stellen van vragen aan de gezinscoach is laagdrempelig en verplicht u als ouders tot niets. Doel is om u te
horen en vaak met kleine tips en adviezen weer verder te helpen. Mocht er meer hulp nodig zijn dan volgt er,
indien gewenst, een persoonlijke afspraak.

Informatie GGD
Wij sturen u bij dit weekbericht de Wegwijzer van de GGD Limburg Noord. Hierin vindt u alle informatie over de
werkwijze van de GGD en manier waarop u hen kunt bereiken. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook bij
ons terecht.

