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Geachte ouders/verzorgers,
SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 23 april komt de schoolfotograaf.
GLITTER-GLAMOUR AVOND VOOR GROEP 5 T/M 8
Op donderdagavond 23 april is er een glitter-glamour-avond voor de leerlingen van
groep 5 t/m 8. Inmiddels hebben de kinderen de persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wilt u
erop letten dat zij die meenemen naar school op de avond. zonder toegangsbewijs kunnen
zij niet naar binnen.
KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 24 APRIL
Ook dit jaar doen we weer mee met de Koningsspelen.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit;
8.30 uur
Start met het Koningsontbijt
9.30 uur
Aanvang van de spelen
13.30 uur
Einde van de koningsspelen
Op maandag 27 april is de school gesloten i.v.m. Koningsdag.
Op dinsdag 28 april verwachten wij iedereen weer op school.
BOOM VOOR WILMA
Op woensdag 29 april wordt er een boom geplant, ter herinnering aan Wilma. We willen u
als ouder hierbij uitnodigen. De boom zal om 11.30 uur geplant worden. U ontvangt hiervoor
nog een aparte uitnodiging.
IN DE SCHOOL EN OP HET SCHOOLPLEIN


Wij willen u vriendelijk verzoeken om bij het gaan van de tweede bel (8.30 uur en
13.30 uur) de school zo snel mogelijk te verlaten. Het kan natuurlijk voorkomen dat u
nog even iets aan de leerkracht wilt doorgeven, doe dit dan bij voorkeur via een
briefje of maak even een afspraak.



Onze kleuters spelen dagelijks op de gang en zitten dan op de grond. We willen u dan
ook vriendelijk verzoeken om niet met een kinderwagen in de gang van de
kleutergroepen te rijden.



Kinderen mogen niet met rolschaatsen/ skates aan in de school komen.



Honden zijn in de school en op het schoolplein niet toegestaan.



Roken is op het schoolplein verboden (met uitzondering van het pleintje bij de
hoofdingang, alleen buiten het zicht van de kinderen).



Mobiele telefoons zijn wel toegestaan in de school, maar mogen tijdens de lesuren
niet in school en op het schoolplein worden gebruikt.
Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

 Er mag niet worden gefietst op het schoolplein.
Ons schoolplein is geen openbare weg Veiligheid staat bij ons op de eerste plaats en
dit houdt in dat iedereen, ouders en kinderen, veilig over het schoolplein moeten
kunnen lopen.
 Voetballen op het schoolplein mag alleen op tijden dat het stoplicht niet op rood
staat.
De tijden dat het stoplicht op rood staat zijn:
Ma/Di/Do/Vr
8.10 - 8.35 uur
Woe: 8.10 uur - 8.35
12.00 - 12.20 uur
12.15 - 12.35 uur
13.10 - 13.30 uur
15.25 - 15.45 uur
STAP BINNEN BIJ DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE VAN HET CJG!
Opvoeden is voor iedere ouder een uitdaging. Soms brengt dit vragen met zich mee over de
gezondheid, opvoeding of verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld over voeding, beweging,
slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met
u mee!
Op onderstaande woensdagen zal Liesbeth Hoets; Jeugdverpleegkundige van 9 tot 10 uur
aanwezig zijn op de Thomas Mannplaats 150 (consultatiebureau) om uw
gezondheids/opvoedings vragen over uw kind persoonlijk te beantwoorden. Liesbeth is als
Jeugdverpleegkundige verbonden aan de scholen Prins Alexanderschool, Obs Jenaplan de
Kruidenhoek, KBS de Horizon en obs Jenaplan Fridtjof Nansenschool.
Verder kunt u haar via de mail of telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag.
l.hoets@cjgrijnmond.nl of 010-4444 602
15 en 29 april 2015,/13 en 27 mei 2015/10 en 24 juni 2015/ 8 juli 2015

AGENDA
21 t/m 23 april

Groep 8

Cito-eindtoets

23 april

Groep 1 t/m 8

Schoolfotograaf

23 april

Groep 5 t/m 8

Glitter-glamourparty

24 april

Groep 1 t/m 8

Koningspelen Continurooster van 8.30 uur-13.30 uur

27 april

Groep 1 t/m 8

Koningsdag (school gesloten)

4 mei t/m 15 mei

Groep 1 t/m 8

Meivakantie (school gesloten)

