
 

INFOBRIEF 12 mei, de tweede 50%-schooldag zit erop. 
 

Beste ouder (-s) / verzorger (-s), 

Ik kan u weer een groot compliment geven! Misschien ging het 
halen en brengen van de kinderen vandaag zelfs nog wel iets 
beter dan gisteren. Op een enkeling na waren ALLE kinderen 
netjes op tijd en bij de juiste poort. U heeft ook goed afstand 
gehouden tot elkaar.  
 

Gisteren was het nog heel eventjes een beetje fout gegaan met ophalen van huiswerk. Er zijn toen 

twee ouders heel even het hoekje om in het gebouw geweest na schooltijd, maar vandaag is het bij 

de voordeur of bij de poort afgegeven. Misschien vindt u ons op dat punt wel erg streng, we willen 

echter voorkomen dat er onduidelijkheid gaat ontstaan en dat de regels verslappen. Hopelijk kunnen 

we op uw begrip blijven rekenen.   

 

Foto’s voor de schoolgids. 

Ik ga komende weken, samen met collega’s, aan de nieuwe 

schoolgids werken. Ik zou het dan leuk vinden om er (recente) 

foto’s in op te nemen van leerlingen in een leuke situatie op 

school, of tijdens kunstweek, avond-vierdaagse of 

schoolkamp etc. Foto’s van afgelopen jaar graag. De foto’s die 

we nu gebruiken zijn al een paar jaar oud. 

U heeft er vast al eens een van de juf gehad of misschien 

heeft u er zelf een gemaakt. Ik zou die foto dan graag van u 

ontvangen om hem in de schoolgids van komend jaar op te 

kunnen nemen.  

Hopelijk krijg ik nu heel veel foto’s toegestuurd (via mail) die 

ik mag gebruiken. Ik zal de kwalitatief beste en 

leukste/passenste foto’s uitzoeken.  

Graag uiterlijk volgende week woensdag 20 mei 2020 mailen. 

 

Ik wens u allen succes met het huiswerk de komende dag (-en) en zie de kinderen graag allemaal 

weer op school aanstaande donderdag en vrijdag. 

Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.  

Ik hoop u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ik ben er heel 

benieuwd naar.  

Manny Liebregt (Directeur-bestuurder) 


