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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Na een rustig weekje winterweer zitten de betonwerkzaamheden, c.q. funderingswerkzaamheden, er bijna op.
De werklieden zijn deze week volop bezig geweest om op dinsdag 10 februari het laatste vloerdeel af te kunnen
storten. Dat betreft voor hen een redelijke stort van circa 180m3 beton en zal ook nagenoeg de gehele dag in
beslag nemen. Zij vragen wederom uw begrip voor de vele transporten en hopen op wederzijdse medewerking.
Woensdag 11 februari zullen de eerste verdiepingsvloeren aangevoerd worden.
Bij gunstige omstandigheden zal het bouwteam donderdag 12 februari starten met de montage van de
staalconstructie.
De staalconstructie zal geleverd en gemonteerd worden door las- en constructiebedrijf Pluim uit Hoogezand.
Deze werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken duren.
Hieronder een totaaloverzicht van de staalconstructie.

Boekenpret locatie Vosholen.
Het is binnenkort weer tijd om de boekenpretcollectie te wisselen. Wilt u daarom de boekenpret zo spoedig
mogelijk inleveren. Na de voorjaarsvakantie start de boekenpret weer.
BSO locatie Vosholen.

Nataschja Wapsenkamp en Joyce van Biessum zijn inmiddels een week actief met BSO Prokino Vosholen.
Samen met school hebben ze er hard aan gewerkt om er een mooie ruimte van te maken en we hopen van
harte dat de kinderen zich snel thuis zullen voelen. Mocht u eens een kijkje willen nemen, bent u uiteraard van
harte welkom. We zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 uur tot 18.30 uur. Indien er
voldoende vraag is naar de woensdag– en vrijdagmiddag, is dit ook mogelijk in de toekomst. Aanmelden gaat
via de website maar u kunt ook een aanmeldingsformulier vragen bij school.
Voor informatie kunt u altijd bellen: Jannie Kamminga tel: 06 57739362 of mail gerust: j.kamminga@prokino.nl
Groep 7 locatie Boswijk.
Dinsdag 10 februari brengen de leerlingen van groep 7 een bezoek aan de bibliotheek(9.00 uur tot 10.00 uur)
en woensdag 11 februari (9.00 uur tot 11.30 uur) gaan de kinderen op ganzenexcursie bij het NME in het
Gorechtpark.
We gaan op de fiets. Zowel dinsdag als woensdag vertrekken we vanaf school om 8.30 uur.
Groep 7 locatie Vosholen.
Dinsdag 10 februari gaan de kinderen van groep 7 van 10.30 uur tot 11.30 uur naar de bibliotheek.

Schildermiddag bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 11 februari is er een schildermiddag bij de kinderboerdij. We gaan een leuk schilderij maken met
verschillende materialen! Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of
onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.

Generale repetitie Musical
groep 8 locatie Boswijk.
Voor de groepen 5,6,7 en broertjes en zusjes, evt. neefjes en nichtjes en andere belangstellenden die 19
februari zijn verhinderd, is er 17 februari gelegenheid om te komen kijken.
LET OP! Dit is DE gelegenheid voor kinderen in de basisschoolleeftijd om te komen kijken naar de Musical.
Tijdens de echte Musical op 19 februari, zijn géén kinderen in de basisschool leeftijd welkom.
De kinderen van groep 5,6,7 gaan met de eigen leerkracht naar Woelwijck. Andere belangstellenden moeten
om 13.30 uur in het theater van Woelwijck zijn.
Schooltijden beide locaties.
Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek, die wij hebben gedaan in 2014, organiseren we twee
informatieve avonden over de schooltijden. Op deze avonden presenteren we de mogelijke opties.
Uiteindelijk bepaalt u via een enquête op Safe School, wat de schooltijden gaan worden.
De eerste info avond houden we as. donderdag 12 februari om 19.30 uur op de locatie Vosholen. De tweede
info avond is op dinsdag 17 februari, om 19.30 uur op de locatie Boswijk. Wij rekenen op uw komst!
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.

