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AGENDA
11 maart 2022 – Team 1-2-3-4 vrij i.v.m. studiedag.
23 maart 2022 – Team 1-2-3-4 vrij i.v.m. studiedag.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
JEELO project;
Project Team 1 - 4;
Vakantierooster.

Helpt u mee doppen sparen voor de geleidehond ?

Mededelingen:
Beste ouders en verzorgers,
Het voorjaar komt eraan. De zon schijnt.
Het is heerlijk om te zien hoe de kinderen spelen op ons mooie nieuwe speelplein.
In de vorige Grasbabbels had ik aangegeven dat we het begrijpen als u met uw
kind(eren) in het weekeinde op het plein komt spelen. Helaas was er in het eerste
weekeinde meteen veel overlast. Er waren dingen vernield, kinderen waren op het
dak van het opberghok geklommen en er was veel rommel gemaakt.
Ik kreeg berichten van ouders en telefoontjes uit de wijk.
Dit is in de klassen besproken en er zijn gesprekken geweest met de kinderen die
erbij betrokken waren. Gelukkig is het daarna niet meer gebeurd.
Officieel mag het plein buiten schooltijd niet gebruikt worden, maar dat is natuurlijk
jammer. Mochten we de komende tijd meerdere klachten krijgen of ziet u ongewenst
gedrag, dan kunt u toch het beste contact zoeken met de politie.
De wijkagent zal dan af en toe een kijkje komen nemen. Ik hoop niet dat dit nodig is.
Ik vertrouw erop dat we onze kinderen kunnen leren zorgvuldig om te gaan met ons
mooie plein.
Vandaag komt het kinderpanel bij elkaar voor een extra ontmoeting.
Ze gaan samen bespreken of we als school in actie kunnen voor de Oekraïne.
We zijn benieuwd wat de kinderen gaan bedenken! We houden u op de hoogte.
Vrijdag hebben we studiedag. Gedurende de ochtend staan we stil bij de
schoolontwikkeling en de teamontwikkeling. In de middag gaan we het volgende
Jeelo-project voorbereiden.
We eindigen, eindelijk weer een keer, met een teamborrel!
We wensen jullie een fijne dag met de kinderen toe!
In deze Grasbabbel vindt u het nieuwe vakantierooster voor het komende
schooljaar.

Vele groeten,
Vivian Berden, directeur.

JEELO project:

Deugd project: leren van personen van vroeger

Vakantierooster 2022 - 2023

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Eerste schooldag

24
26
20
10
24
18
29
17
28

oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
december 2022 t/m 06 januari 2023
februari 2023 t/m 24 februari 2023
april 2023 (maandag)
april 2023 t/m 05 mei 2023
mei 2023 t/m 19 mei 2023
mei 2023 (maandag)
juli 2023 t/m 25 augustus 2023
augustus 2023 (maandag).

