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Informatiemarkt 17.00 tot 19.00 uur

Informatiemarkt
Aankomende dinsdag organiseren we weer de informatiemarkt. Alle kinderen en ouders zijn tussen 17.00 en
19.00 uur van harte welkom op school. In de klaslokalen van uw kind(eren) kunt u van uw kind zelf en de
leerkracht een uitleg krijgen over wat zij allemaal doen dit schooljaar.
De oudervereniging en medezeggenschapsraad zijn ook aanwezig. Zij verzorgen de koffie, thee en ranja.
Tot aankomende dinsdag.
Studiedag 25 september
Aankomende woensdag hebben we met het hele team een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.
Jaarplanning 2019 - 2020

In de jaarplanning stonden 2 data genoemd voor de zomervakantie van 2020.
De correcte datum is: Start vakantie op vrijdag 3 juli om 12.00 uur. Eerste schooldag na de vakantie
is maandag 17 juli.
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Schooltenue
De Oudervereniging heeft voor de school een nieuw schooltenue aangeschaft. Een prachtig groen
shirt met een zwarte sportbroek. Als we met de school meedoen aan sportactiviteiten zien we er
weer uniform uit.

Overblijf
Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe opzet van de overblijf. Ouders, stagiaires en leerkrachten doen
gezamenlijk de overblijf. Na 4 weken kunnen we stellen, dat het eerst even zoeken was, maar dat het steeds
beter loopt. Ook hebben we ondertussen een aantal nieuwe overblijfouders gekregen, die één tot vier dagen
meedraaien. We kunnen nog steeds enkele ouders gebruiken. Meer informatie kunt u krijgen bij juf Mirella of
meester Rolf. Voorlopig coördineert de school (juf Mirella, juf Tanja en meester Rolf) de overblijf. We zijn nu
bezig om binnenkort via SchouderCom de betalingen te laten regelen. U kunt dat het bedrag overmaken voor
een strippenkaart i.p.v. contant. De losse overblijf blijft een contante betaling.

Een strippenkaart kost €25,00 voor 10 keer. Losse overblijf is €3,00.
Daarnaast gaan we samen met de MR de verschillende mogelijkheden onderzoeken en bij mogelijke
keuzes zullen we naast het team ook de ouders betrekken.
Kinderen die niet overblijven mogen niet voor 13.00 uur op het schoolplein (binnen de hekken) komen, want
hierdoor raken wij het overzicht kwijt van de kinderen die wel overblijven!
Wachtlijst op De Kring, schooljaar 2020 – 2021 vrijwel vol
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn bijna alle beschikbare plekken ingevuld.
We vragen u daarom, mocht u jongere kinderen hebben die nog niet ingeschreven staan, meldt dit dan z.s.m.
bij een van de groepsleerkrachten of de directie, waardoor wij een beeld hebben welke broertjes en zusjes
nog mogelijk komen.
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Met vriendelijke groet,
Namens het team van De Kring
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