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Bedankbrief van juf Ina locatie Boswijk.
Duizendmaal bedankt!
Lieve kinderen, ouders en collega's,
Wat zag ik ertegenop en wat was het overweldigend!
Ik zie de erehaag met kinderen met hun fluoriserende stokjes nog steeds voor me en als ik aan het prachtige
gezang denk, dan krijg ik weer tranen in mijn ogen.
Het was zo onbeschrijfelijk en ontroerend mooi!
En wat heb ik genoten van het heerlijke ontbijt met de kinderen om me heen.
Lieve kinderen,
Jullie hebben me geweldig verwend met een prachtig boek met tekeningen, verhaaltjes en foto's. Zo kan ik altijd
aan jullie blijven denken.
En daarna kreeg ik ook nog hele mooie cadeaus van alle klassen en daardoor konden we nog echt afscheid van
elkaar nemen. Dat was fantastisch!
Jullie zijn geweldig en je weet het hè: "fouten maken mag, want van fouten kun je leren". Ik zal jullie missen!
Lieve ouders,
Bedankt voor de goede samenwerking en voor het vertrouwen dat jullie altijd in me gesteld hebben. Jullie mogen
trots zijn op jullie kinderen, want ze zijn fantastisch.
Lieve collega's
Wat hebben jullie deze laatste schooldag, waar ik zo tegenop zag, onvergetelijk mooi georganiseerd.
Mijn oprechte dank daarvoor. Jullie zijn kanjers.
Ik wens iedereen heel veel goeds en veel liefs,
Ina.
Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Bij deze wil het bouwteam iedereen een gelukkig en vooral gezond 2015 toewensen! Vrijdag 19 december was
de laatste werkdag en werden de werklieden onaangenaam verrast door de heftige regenbuien (zie foto's) die de
bouwplaats veranderden in een moederpoel. Maandag 5 januari was het meeste water gelukkig weggezakt. Het
zandpakket blijft echter verzadigd van water en geeft op enkele plekken verdichting problemen.
De schade is beperkt gebleven tot het wegpompen van water. Wat betreft de planning is er nauwelijks
vertraging. Deze week is er aan de schoolzijde een begin gemaakt met het aanbrengen van de EPS
vloerisolatie. De wapening (bouwstaalmatten) zijn hierop inmiddels ook al aangebracht. Het riool is op diverse
plaatsen in het zandpakket aangebracht, daarna wordt het zandpakket op juiste hoogte afgewerkt. Komende
week zullen deze werkzaamheden zich herhalen in een ander bouwdeel en volgende week donderdag willen de
werklieden het ruim 900m2 vloerdeel aan de schoolzijde afstorten. Door de grote hoeveelheid (circa 180m3)
beton zullen zij hier om 7.30 uur mee starten. Er zullen daarom veel betonmixers van en naar de bouw rijden om
deze grote hoeveelheid te kunnen afleveren. Het bouwteam vraagt uw begrip voor deze transporten en hoopt op
wederzijdse medewerking.

Kleuters locatie Boswijk.
Berenhol:
Het Berenhol is weer begonnen! Debbie Galdermans, de moeder van Riley, verzorgt dit op de
donderdagmorgen. Hier zijn wij erg blij mee!
Foto:
De nieuwe kleuters mogen een klein (pas)fotootje meenemen voor het planbord.
Juf Dieneke groep 7 locatie Vosholen.
Vanaf woensdag 14 januari neemt juf Melissa Westermolen groep 7v over van juf Dieneke. Juf Melissa
Westermolen blijft tot aan de zomervakantie groep 7v op woensdag doen.
Vergeten sportkleding beide locaties.
Het afgelopen jaar zijn er verschillende tassen, schoenen en kleding achtergebleven in de kleedkamers van de
gymzaal op locatie Boswijk. Vanaf vandaag kunt u twee weken lang in het overblijflokaal van locatie Boswijk
kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit.
Versterking gezocht voor het LOT-team locatie Vosholen.
Het LOT van locatie Vosholen is op zoek naar ouders die het belangrijk vinden dat er een aantal malen in het
jaar wordt bekeken of de kinderen luizen- en netenvrij zijn en daar actief mee aan de slag willen. Het op tijd
opsporen van deze vervelende beestjes voorkomt namelijk veel gedoe. Vind je dit inderdaad belangrijk en heb je
de vrijdagen na elke vakantie tijd om met een enthousiast groepje ouders de hoofden te inspecteren, geef je dan
op via nanonschipper@hotmail.com. Alvast bedankt!
Lot locatie Vosholen.
Vandaag zijn de helft van de haardossen van de kinderen gecontroleerd. Gelukkig zijn er geen luizen en/of
neten gevonden! Volgende week vrijdag worden de overige kinderen gecontroleerd.
Lot locatie Boswijk.
Woensdag zijn de haardossen van de kinderen gecontroleerd. Bij een paar kinderen zijn neten gevonden.
De ouders zijn hiervan telefonisch in kennis gesteld.
MR beide locaties.
Maandag 12 januari is er een MR-vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur op de locatie Boswijk en
heeft een openbaar karakter.

Voederhuisje voor de vogeltjes maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 21 januari gaan we voor de vogels van afvalmateriaal een leuk voederhuisje maken (neem indien
mogelijk zelf een leeg melkpak mee) Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme.hs.nl
Naschoolse opvang locatie Vosholen.
M.i.v. 1 februari 2015 hebben we naschoolse opvang op de locatie Vosholen. Dat betekent dat de kinderen in
school opgevangen worden als de kinderen vrij zijn. U kunt dan uw kind bij school ophalen als u vrij bent. Dit
wordt verzorgd door Prokino. Nadere informatie volgt.
Margedag beide locaties.
De leerkrachten van groep 1 en 2 van beide locaties hebben woensdag 4 februari 2015 een margedag.
De kinderen zijn die dag vrij! Noteer dit vast in uw agenda!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals andere jaren kunnen de kinderen
op de locatie Boswijk iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel
schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. De hoogte van
het bedrag wordt later dit schooljaar bekend gemaakt.

