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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
Er is erg veel gaande in de school. Ik zoek naar een
metafoor om u even mee te laten kijken. Misschien
deze: Zelfs een “meester”jongleur zou handen tekort
komen om zoveel ballen in de lucht te houden. Veel
ziekte en afwezigheid. Ook erg weinig mogelijkheid om
vervanging te vinden zodat het werk in de klassen door
kan gaan. Deze feiten leveren uiterst lastige situaties op
waarbij ik een beroep op u en ook het team moet doen
om op te vangen. Helaas.
Daarnaast speelt het thema van de nieuwbouw en
tijdelijke huisvesting ook een prominente rol in de
gesprekken.
Vooral in het gesprek over de tijdelijke huisvesting zijn
belangrijke ontwikkelingen. Deze week is er een
gesprek geweest met een paar ouders die samen met
anderen een alternatief plan hebben ontwikkeld. In een
zeer goede en constructieve sfeer hebben we samen
gekeken naar de mogelijkheden van de Michiel de
Ruyterschool gekeken. Centraal vraag is of we het
onderbrengen van twee klassen in een andere school
kunnen vermijden. Het was erg goed te constateren dat
we met z’n allen betrokken zijn op de zelfde zorg en
verantwoordelijkheid. Er kwamen nieuwe ideeën op
tafel waarvan we merkten dat er misschien
mogelijkheden in zitten. Zoveel perspectief dat we op
dit moment dit aan het onderzoeken zijn. Omdat we
afhankelijk zijn van derden vraagt dit tijd. Daarom vraag
ik u nog even geduld te hebben. Ik hoop u na de
meivakantie meer te vertellen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Studiedag:
maandag 04 januari 2010
Krokusvakantie: 22 februari t/m 26 februari 2010
Studiedag:
Maandag 1 maart 2010
Paasvakantie:
1 april t/m 5 april.
Meivakantie:
30 april t/m 14 mei
Studiedag:
Maandag 17 mei
Pinksteren:
Maandag 24 mei
Zomervakantie: 12 juli t/m maandag 23 aug.

In deze jaarplanning ga ik er voorlopig van uit dat we
vlak voor de herfstvakantie ( 15-10, 16-10) naar de
tijdelijke school verhuizen.
Ik wens u allen een goede vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Frans de Lange
directeur

Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Ik heb vorige week fouten gemaakt in de lijst met
vakantiedata. Het vorige overzicht moet u als niet
verzonden beschouwen. Sorry.
De nieuwe data van de vakanties 2009-2010, vrije
dagen en studiedagen:
• Studiedag:
Maandag 17 augustus.
• Eerste schooldag:
Dinsdag 18 augustus
• Eerste schooldag kleuter: Woensdag 19 augustus
• Herfstvakantie:
19 oktober t/m 23 oktober
Studiedag:
26 oktober.
•
•
Kerstvakantie:
21 december t/m
1 januari 2010
Esther de Boer van Rijklaan 22
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(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen. Dit is een
rubriek waarvoor de school geen verantwoording draagt,
maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en andere
betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen

Graag wil ik een oproep doen aan iedereen die rest leer
heeft.
en dat eigelijk zou willen weg gooien .
Zouden jullie dat aan mij willen geven,( jassen, tassen enz)
Ik maak er dan weer wat van.
Om je te bedanken maak ik graag een notitie boekje van
rest leer
voor je.
vriendelijk groeten annette timmer
moeder van devie groep5.

Avondvierdaagse
Afgelopen maandag is de inschrijving voor de
avondvierdaagse begonnen. Na de meivakantie is er nog één
week om in te schrijven, namelijk tot en met vrijdag 15
mei. Als uw kind zich in wilt schrijven wilt u dan €6,00 voor
de medaille en de versnaperingen meegeven? De leerkracht
noteert de afstand en het nummer van de medaille.
De avondvierdaagse is van maandag 25 mei t/m donderdag
28 mei.
De afstanden zijn 5 of 10 km.
Uitgebreide informatie is te lezen in de vorige Schoolbel
en volgt na de vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Marrit Arbeek (035 6936257)
Sandra Westerveld (035 6245500)
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