Nieuwsflits 1
voor alle ouders/verzorgers en leerlingen van

Belangrijke data
Dinsdag 15 september 2020
Maandag 19 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Donderdag 5 november 2020

Studiedag alle leerlingen
Herfstvakantie
Studiedag alle leerlingen

Mededelingen


Dit schooljaar heten wij enkele nieuwe personeelsleden welkom. Te weten: juffrouw Iris
(onderwijsassistente), juffrouw Lianne (onderwijsassistente), juffrouw Kim (leerkracht) en juffrouw Lennie
(leerkracht). Per 1 oktober start ook onze nieuwe teamleider van het SO: Nienke van Kollenburg.
Wij wensen allen veel succes toe op onze school.

GEEN Schoolreisje 14 september 2020
Gezien de maatregelen omtrent het Corona virus gaat het schoolreisje op maandag 14 september 2020 helaas niet
door. De nieuwe datum in 2021 (maandag 21 juni) is nog onder voorbehoud!

Dringend verzoek aan alle ouders/verzorgers die hun kinderen zelf brengen en halen
We krijgen klachten van buurtbewoners rondom de school. Natuurlijk is er drukte bij het begin en de eindtijd van
school, maar kijk a.u.b. goed uit bij het verlaten van het terrein. Er lopen op de stoep van de Venetiëstaat, maar ook
de Tarantostraat veel jonge schoolgaande kinderen van de basisschool iets verder op, dat is niet altijd goed te zien,
waardoor er gevaarlijk situaties kunnen ontstaan.
Verder het dringende verzoek om liefst uiterlijk 5-10 minuten vóór het einde van de schooltijd te wachten aan de
straat of op de P-plaats. Gelieve uw auto enkel daar te parkeren waar het is toegestaan. Wij vinden het belangrijk
om goede buren te zijn, graag uw medewerking, wij zullen daar extra op toezien de komende tijd! Heeft u er vragen
over kunt u bij de teamleiders of directeur terecht. Dank voor uw begrip!
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Kledingcontainer
Sinds enkele weken hebben wij een kledingcontainer op ons parkeerterrein staan. Deze kledingcontainer blijft hier
voorgoed staan. Hebt u dus oude kleding, dan kunt u die hierin kwijt. Behalve kleding mag hierin ook: schoenen
(per paar), handtassen, linnengoed en knuffels. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de leerlingen van onze
school.

Nieuws uit de MR



De MR zal verkiezingen uitzetten voor één ouderlid en één personeelslid voor de MR. Hierover volgt een
aparte brief.
De MR wenst alle kinderen/jongeren, ouders/verzorgers en het personeel een heel fijn en gezond nieuw
schooljaar toe.

Heppie vakanties & weekenden
Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om
gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Tijdens de vakanties
en weekenden wordt 1 op 3 begeleiding geboden door
ervaren vrijwilligers die positiviteit, veiligheid en
duidelijkheid bieden. Heppie Vakanties & Weekenden
vinden het hele jaar door plaats.
De inschrijving voor de najaarsweekenden
herfstvakanties van 2020 is open!
Voor meer informatie, data en het aanmelden van
kinderen van 6 t/m 18 jaar kunt u kijken op
www.heppievakanties.nl

en

KluppluZ
KluppluZ, onze partner voor buitenschoolse opvang in de schoolvakanties en aansluitend aan de schooldag
tot 18.30 uur, heeft nog steeds plaatsen vrij. Wil je je kind aanmelden hiervoor dan kan dat op telefoonnummer:
040-2948939 of mail naar info@kluppluz.nl.
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