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AGENDA
Hemelvaart, vrije dagen

21 en 22 mei

2e Pinksterdag, vrije dag

2 juni

Weer gestart
Wat is het fijn om de kinderen weer op school te zien. Met beide groepen is het heel
goed gegaan in iedere klas. We zien dat u met ons zorgt voor een goed verloop. De
kinderen waren goed op de hoogte en nemen hun verantwoordelijkheid, zelfs de
allerkleinsten. Wat heerlijk dat u met uw kinderen gesproken heeft hierover en dat u
zelf het goede voorbeeld geeft! Zowel het brengen en halen als het verkeer in de
school en op het schoolplein verloopt goed. We zien heel veel hele blijde gezichtjes.
Hartelijk dank en complimenten!

Schoolplein
Op dinsdag 28 april zijn dan uiteindelijk toch de werkzaamheden op het schoolplein
gestart. Door allerlei omstandigheden hebben de voorbereidingen langer geduurd
dan we aanvankelijk gehoopt hadden. Maar nu is uiteindelijk toch de spa in de grond
gegaan. De werkzaamheden zullen ongeveer 5 weken duren. Dat is even aanpassen
voor ons allemaal, maar we zien dat de kinderen dat goed begrijpen.
We krijgen er iets heel moois voor terug!

Groep 8 2020-2021
De ouders van de huidige groepen 7 zijn deze week ingelicht over volgend schooljaar.
De kinderen die in de combinatiegroep 7/8 in groep 7 zitten, vormen samen met de
kinderen van de enkele groep 7 volgend jaar één groep 8. Deze groep heeft vier
ochtenden per week dubbele leerkrachtbezetting.
De volledige leerkrachtverdeling wordt met u gecommuniceerd op 19 juni.

HOERA!
Op vrijdag 17 april zijn juf Daniëlle en haar man Jurick ouders geworden van een
prachtige zoon. Hij heeft de mooie naam Jayh gekregen.
Hartelijk Gefeliciteerd Daniëlle en Jurick.

En nog een keer HOERA!
Op zondag 26 april zijn juf Wendy en haar man Remco ouders geworden van een
prachtige zoon. Hij heeft de mooie naam Levi gekregen.
Hartelijk gefeliciteerd Wendy en Remco!

WIJeindhoven
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg.
Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden.
Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou
kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving
iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Anders
zoeken we gewoon verder, zo nodig naar professionele hulp. En we bespreken ook
met je of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij,
maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.
WIJeindhoven is op de volgende dagen en tijden in ons SPILcentrum te vinden:
• Inloop ’t Palet is op maandag van 8.10 tot 9.10 (kantoor 1 e verdieping bij de
trap).
• Lijmbeek 118 (reintegratiekantoor) woensdag van 9.30 – 11.00
• De Tulp (Celsiusplein 18 – 19) donderdag 14.00 – 15.00
Verder zijn zij te bereiken op onderstaand telefoonnummer en mailadres:
WIJeindhoven: 040 238 8998
Emailadres: info@wijeindhoven.nl

Annemieke & Henriette van WIJeindhoven

