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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Na weken van slecht weer, hadden de werklieden nu een koude, maar droge week.
Woensdagmiddag 21 januari hebben ze de gymzaalvloer gestort. Door vertraging vanuit de betoncentrale,
werd het deze dag vrij laat. De gymzaalvloer heeft veel bijzondere verdiepte vloervoorzieningen, dit zijn betonsparingen om toekomstige sporttoestellen te kunnen plaatsen zoals de palen voor het volleybalveld,
rekstokinstallatie etc.
Volgende week woensdag wordt het 2e lage gedeelte gestort, hier komen de toekomstige kleedkamers en de
entree van de gymzaal. Het leggen van het buitenriool liep deze week redelijk voorspoedig.
Gelukkig heeft het buitenriool manchetverbindingen en geen lijmverbindingen. Lijmverbindingen mogen bij deze
lage temperatuur niet gebruikt worden. Ook de invoerbuizen voor de nutsbedrijven zijn aangebracht, hierdoor
zullen in een later stadium de dienstleidingen naar binnen gevoerd worden om het gebouw van stroom, water
etc. te voorzien.

Voorleesontbijt en voorleesdagen locatie Vosholen.
Woensdag zijn de voorleesdagen begonnen. We hebben eerst gezellig samen een ontbijt genoten en daarna
naar een verhaal geluisterd. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben aan de andere kinderen voorgelezen.
We hebben ook wat foto's op Safe School gezet. Neem gerust een kijkje.
Voorleestheater locatie Vosholen.
Tijdens de voorleesdagen, van 21 januari tot en met 30 januari, kunnen ouders, opa’s en oma’s en vrienden
voorlezen in het speciaal daarvoor ingerichte voorleestheater.
Op verschillende plaatsen in de school hangen schema's waarop u kunt intekenen aan welke groep en op welke
tijd u wilt voorlezen. Het inschrijven is woensdag begonnen.
WIJ HOPEN DAT ER VEEL VOORGELEZEN WORDT.
Voorlezen door grootouders locatie Boswijk.
Donderdag 22 januari zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 voorgelezen door de grootouders.
Er waren 14 mensen. De kinderen vonden het erg leuk en de opa’s en oma’s ook!
Wij bedanken de oma’s Scholten; Schomaker; Bonnie; Waddington; Oostland; Bakema; Steen; Veldhuis;
Liemburg; Kerdijk; Til en opa Boer.
Bedankt oma Alie, voor de mooie prentenboeken!

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.

