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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
De werklieden hebben veel hinder van de overvloedige regenval. In de nacht van maandag op dinsdag heeft het
zoveel geregend dat de toekomstige sporthalvloer 100mm onder water stond. Het transport van de betonvloer
op donderdag 15 januari is voorspoedig verlopen. Volgende week woensdagmiddag staat in de planning om
een deel van de sporthalvloer te storten. Voor de vloer zal 75m3 beton nodig zijn om hem op hoogte te krijgen.
Vrijdag zullen de ijzervlechters starten om op deze vloer de benodigde wapening aan te brengen.
De vordering van rioolleiding loopt wel behoorlijk vertraging op door het slechte weer. Deze werkzaamheden zijn
gelukkig niet bepalend voor vertraging op de planning. Het bouwteam zal nog spannende momenten beleven,
maar ze blijven de moed erin houden!
Vergeten sportkleding beide locaties.
Het afgelopen jaar zijn er verschillende tassen, schoenen en kleding achtergebleven in de kleedkamers van de
gymzaal op locatie Boswijk. U kunt volgende week nog 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 Boswijk.
Donderdag zijn de haardossen van de kinderen gecontroleerd. Bij een paar kinderen zijn neten gevonden.
De ouders zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.
Lot locatie Vosholen.
Vandaag zijn de haardossen van de kleuters van de locatie Vosholen gecontroleerd.
Er zijn geen luizen en neten gevonden!

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.

