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●
juffrouw Hannie
Beste ouders,
Na bijna 45 jaar met heel veel plezier op school te hebben gewerkt is het nu tijd om
afscheid te nemen. Ik heb in al die jaren uiteraard talloze kinderen en hun ouders leren
kennen. Later kwamen we elkaar vaak weer tegen, de kinderen van toen en weer een
nieuwe generatie: hun kinderen! Dat was altijd bijzonder leuk en hartelijk.
Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de fijne contacten en samenwerking.
Juffrouw Hannie
●
carnaval
Op vrijdag 21 februari vieren we op school Carnaval.
Alle kinderen mogen op deze dag verkleed naar school komen.
De kinderen mogen papieren serpentines meenemen geen spuitserpentine of
confetti. Overige attributen zoals zwaarden, pistolen e.d. verzoeken wij thuis te laten.
Carnavalsvereniging de Rampetampers zullen ons deze dag vergezellen.
Graag tot ziens op deze feestelijke dag, ALAAF!!!
●
vakantie
Vrijdagmiddag 21 februari om 12.15 uur begint de carnavalsvakantie. Wij wensen
iedereen een fijne vakantie en zien jullie weer op maandag 2 maart.
●
roken
Zoals u weet is roken op de speelplaats verboden. Toch zien wij regelmatig rokende
ouders op het plein. Wij vragen nogmaals om dit niet te doen. Wij kunnen het roken
buiten de speelplaats niet verbieden, maar het is fijn als er ook niet gerookt wordt net
buiten de poort. We vragen dit voor de gezondheid van onze kinderen en het voorbeeld
wat we hen geven.
●
parkeeroverlast
Wij vragen u nogmaals om bij het halen en brengen van uw kind(eren) uw auto alleen te
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Dan kunnen de kinderen veilig naar
school gaan. Voor de Hermelijnstraat geldt een stopverbod (hier is de stoeprand geel
gemaakt), er wordt regelmatig door de politie gecontroleerd. Het advies is om niet met
de auto naar school te komen indien dit niet strikt noodzakelijk is, gezien de beperkte
parkeerruimte.
●
inschrijven
Wordt uw kind binnenkort drie jaar? Schrijf hem of haar dan zo snel mogelijk in.
U kunt hiervoor contact opnemen met Marieke Melis of Caroline Raaijmakers
telefoonnummer: 0492-597445.
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