Kalender
04 - 02
11 - 02
16 - 02
25 - 02

Zwemmen groep 5/6
Zwemmen groep 4
Start voorjaarsvakantie (t/m 24/2)
Weer naar school / zwemmen groep 8

Parkeervakken voor school
De parkeervakken voor de school blijven een bron van grote zorg waar het
gaat om de verkeersveiligheid. Voor alle duidelijkheid ons dilemma.
De vakken worden gebruikt door de aangrenzende bewoners en zijn deels in
gebruik door de klanten van de kapsalon. Zij zouden graag zien dat dit gebruik
mogelijk is en blijft. Echter, dit maakt dat er daardoor lege vakken ontstaan.
Deze vakken worden vervolgens in de spitsuren gebruikt door ouders die hun kind afzetten, achteruit
de weg oprijden met alle gevaarlijke situaties van dien.
Als remedie hebben wij als teamleden een periode onze auto's geparkeerd wat de veiligheid ten
goede komt maar wat weer vragen van de omwonenden oproept t.a.v. hun parkeergelegenheid.
Kortom, een dilemma.
Ik ben met de gemeente in gesprek over een goede en afdoende oplossing. Deze is om tal van
redenen nog niet zo eenvoudig.
Daarom wederom het dringende verzoek om geen gebruik te maken van de parkeervakken voor de
school om uw kind af te zetten of op te halen!!
Dit geldt ook voor het pad tegenover de school!!

Projectweek 2019
Wist u dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de eerste mensen op de maan landden? En dat de rode
bloedmaan van vorige week maar heel weinig voorkomt?
DE RUIMTE
Een thema waar genoeg over te ontdekken valt! Daarom is het dit jaar ons
thema tijdens de projectweken van 6 t/m 17 mei. Op vrijdag 17 mei zullen we
het project weer feestelijk afsluiten.
Graag willen wij alvast wat dingen sparen om dan mee te knutselen. Denk aan
stofzuigerslang, oude apparaten, schoon zwart bouwzeil. Na de
voorjaarsvakantie maken wij een inzamelplek in het lege lokaal.
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Workshops
Inmiddels zijn we gestart met een ronde workshops! Onder
andere dankzij de hulp van ouders zijn kinderen enthousiast
bezig met anatomie, zijn ze creatief met oude fietsbanden,
wordt er getimmerd en geschilderd, gebreid, op verschillende
manieren bewogen en lopen kinderen in en om de school met
camera's rond. De kinderen vinden het ontzettend leuk!
We zouden dan ook graag weer een nieuwe ronde willen
inplannen en wel op woensdag 6, 13 en 20 maart. We hebben
ook daarbij uw hulp weer nodig. Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of andere
geïnteresseerden die hun eigen talent/kunst willen delen met een groepje kinderen. In een cyclus
van 3 woensdagen achter elkaar, van 11:00 tot 12:00 uur, bieden wij de kinderen dan de
mogelijkheid om hun eigen talenten te ontdekken.
Wij horen graag van u! judithknijn@geertholle.nl of ingegroot@geertholle.nl

Staking?
U heeft ongetwijfeld via de media vernomen dat het onderwijs opnieuw wil gaan
staken. De bestuurders van alle stichtingen in onze regio hebben hierover de
komende tijd overleg om te komen tot een gezamenlijk standpunt. We weten op
dit moment nog niet of dat inderdaad een staking wordt of niet. We houden u op
de hoogte.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 27 februari.
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