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Juf Nanda
Op dit moment gaat het niet goed met juf Nanda. Zij zal in ieder geval de komende weken niet komen
werken. Voor deze week is de inval geregeld.
Wij wensen juf Nanda veel sterkte toe.

Rapporten en gesprekkenplanner open
De rapporten worden op donderdag 1 april meegegeven. U kunt vanaf
woensdag 24 maart het gesprek zelf inplannen via het ouderportaal.
De oudergesprekken worden via Teams gevoerd in de week van dinsdag 6
april en de week van maandag 12 april.

Margedag 24 maart
Woensdag 24 maart is een margedag. Deze dag wordt gebruikt om de toetsgegevens te verwerken.

Werkzaamheden aan de Derkboeremastraat
Aan de Derkboeremastraat zijn ze bezig met de aanleg van glasvezel. Ze houden rekening met de
tijden van de school, zodat ze tijdens het halen en brengen van de kinderen zo weinig mogelijk met
graafmachines rijden.

Aankondiging Tulpenactie
Een jaar geleden hebben wij moeten besluiten om de
tulpenactie uit te stellen vanwege Corona. In goed overleg met
school en de tulpenboer hebben wij besloten om de tulpen dit
jaar uit te leveren.
Maandag 22 maart krijgen de leerlingen die tulpen hebben
verkocht een brief mee. In de brief wordt de organisatie
volledig uitgelegd.
Vrijdag 26 maart worden de tulpen uitgedeeld. De organisatie
in het kort:

- Heeft uw zoon/dochter 6 bossen of minder verkocht? Hij/zij krijgt een tas met het aantal bossen
uitgedeeld in de klas.
- Heeft uw zoon/dochter 7 bossen of meer verkocht? U kunt de tulpenbestelling halen tegenover de
school. Op de brief staat een tijd vermeld, wanneer u de bestelling kunt ophalen.
De kinderen kunnen de tulpen langs de deuren brengen. Wij raden aan om de tulpen bij de voordeur
neer te leggen. Aan te bellen en 1.5 meter afstand te nemen.
Mocht u vragen hebben, kunt u de ouderraad bereiken via ouderraadjlh@gmail.com
Namens de Ouderraad

Fietsen in het fietsenhok
In het fietsenhok staan al enige tijd een aantal fietsen van leerlingen. Zouden deze fietsen opgehaald
kunnen worden?

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

