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Jarigen:
Wij wensen de jarigen Hussein Aibash, Ryley Eilering, Sakina Goelab en Brijan van Munster
een gezellige verjaardag toe.

Schoolfruit:
De leerlingen kunnen de komende week genieten van meloen, peer en bleekselderij.
Oproep verkeersbegeleiders voor de mini-4-daagse 11 t/m 14 mei 2020:
Afgelopen periode hebben we geprobeerd verkeersbegeleiders te
krijgen voor de Mini-4-daagse: Deze week hebben we een noodoproep
geplaatst voor de verkeersbegeleiders. Gelukkig kunnen we u vertellen
dat dit het gelukt is! We hebben voldoende begeleiders.
Echter zou het wel fijn zijn om wat reserve ouders achter de hand te
hebben, zodat het meelopen met de mini-4-daagse een mooi loopfestijn
kan worden.
Ouder(s)/verzorger(s) bedankt namens de kinderen.
Met vriendelijke groet,
Wijkcoördinatoren “de Hoek”

Staking 30 en 31 januari 2020 School gesloten!

weekbrief

Veiligheid om de school – auto’s
In het kader van de verkeersveiligheid rond de school vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Zoals u misschien heeft gemerkt worden er ook leerlingen met de fiets en de auto naar school
gebracht. De aan- en afrijdroute om de school zorgt soms voor lastige verkeerssituaties.
Om de verkeerssituatie voor de deelnemers en omwonenden in goede banen te leiden wil ik via deze
weg de ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen met de auto komen brengen verzoeken de volgende
rijrichting aan te houden:
hoofdingang

Richting
Baljuwlaan

Zij ingang
schooltuinen
kleuteringang

N.P.

Naast het aanhouden van de
rijrichting wil ik de ouder(s)
/verzorger(s) vragen niet met de
de auto stil te staan en/of te
parkeren op de aangegeven plek in
het kaartje “Kraanvogelhoek”.
Deze plek bevindt zich aan de
overzijde van de ingang van het
kleuterplein (ingang zijde zandbak),
vanaf de brandgang naar de hoek
Kraanvogelhoek. Parkeren kan aan
de kant van de schooltuinen.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking,
Met vriendelijke groet,
Arnold Eijgelsheim
directeur
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Richting
Hekelingseweg
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