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Leerlingverdeling
Heeft u met uw mobiel problemen met het openen van deze verdeling, probeert u het
dan alstublieft op een laptop of pc.
DOORSCHUIFMIDDAG 30 JUNI
Op deze middag gaan alle kinderen van groep 2 t/m 7 een kijkje nemen in hun nieuwe groep.
Ook kinderen uit de instroomgroep die van stroom wisselen gaan doorschuiven. Ze maken kennis
met de groep en de nieuwe leerkracht en de meeste kinderen gaan naar hun nieuwe lokaal. Uw
kind zal om 14.00u vanuit zijn/haar nieuwe groep naar buiten komen. Dat kan voor sommige
kinderen betekenen dat ze een geheel andere uitgang gaan nemen of uit een ander gebouw
komen. Houd hier rekening mee. Op de plattegrond hieronder kunt u zien uit welk lokaal/gebouw
uw kind komt vanuit de doorschuifmiddag zodat u ongeveer weet waar u moet gaan staan
wanneer u uw kind ophaalt. Let op: dit is niet per se het lokaal waar uw kind volgend jaar komt
te zitten. Dit wordt voor u t.z.t. nog aangegeven in de nieuwsbrief.

LOKAALINDELING DOORSCHUIVEN
HOOFDGEBOUW
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
19

José/Esther
Annemarie
Faisca/Sanne
Diana
Marja
Marieke G.
Dorita/Sylvia
Monique/Willeke
Jacqueline/Lizette
Karin
Janneke/Verolien
Diny/Lizette
Annemiek/Lizette
Martine
Anke/Sylvie
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Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

20
21
24
25
26
27
BSO

Donja/Lisette/Annet
Rutger
Jeroen/Faisca
Marga/Marianne
Eline
Anouk/Natascha
Kim

DE BRINK
0.1
0.2
0.3.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Susan
Marieke
Henk
Marina/Natascha
Ans
Manon/Romy
Desley/Wencke
Nicole/Audrey
Ellie
Linsay
Marlies/Vera

Gr.5
Gr.6
Gr.5
Gr.4
Gr.8
Gr.7
Gr.7/8
Gr. 7
Gr.6
Gr.4
Gr.8

De leerkrachten van groep 2, 3 (jaarklas en Montessori) en 3/4 Montessori op de Diemewei
lopen met de groep mee naar buiten.
De leerkrachten van de Brink lopen even met de klas mee naar beneden. De leerkrachten
van de groepen 4 en 5 zullen de kinderen naar het schoolplein brengen. U kunt uw kind dan
bij het schoolplein (buiten het hek!) ophalen.
GEVONDEN VOORWERPEN
Omdat het momenteel niet mogelijk is ouders in de school toe te laten willen wij u als
ouders/verzorgers vragen om de kinderen zelf te laten kijken bij de gevonden
voorwerpen.
Op donderdag 8 juli zetten we een tafel buiten bij de schuifdeuren (op de Brink) met de
gevonden voorwerpen zodat ouders nog even kunnen kijken. Bij slecht weer zetten we
de tafel tussen de 2 schuifdeuren.

Op donderdag 8 juli wordt er bij de kubussen op de Diemewei ook een tafel neergezet.
Bij slecht weer zetten we de tafel in de hal bij de kubussen.

Lekker Anders Dag:
we zitten in de landelijke finale!

Pas geleden hingen er nog allemaal fleurige vlaggetjes aan de
fietsen rond ons schoolplein, met de oproep: ‘STEM voor Lekker
Anders Dag, in de race om de landelijke verkeersprijs!’
Nou, dat hebben we geweten, want Lekker Anders Dag is mede dankzij
al jullie stemmen doorgedrongen tot de finale van de Nationale
Verkeersveiligheidsprijs 2020. Die prijs valt maar eens in de twee jaar
te winnen en is in het leven geroepen door onder andere het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en Veilig Verkeer Nederland.
Net als al die (groot)ouders en kinderen die al meedoen, ziet ook de Vakjury dat Lekker
Anders Dag flink kan bijdragen aan het terugdringen van de hectiek rond scholen…
gewoon door zelf af en toe een andere keus te maken en zo het goede voorbeeld te
geven.
De winnaar (er zijn nog maar 3 finalisten over!) wordt gekozen tijdens het Nationale
VerkeersVeiligheids Congres, eind november 2020, in de Jaarbeurs, Utrecht. Duimen dus
maar!
Meedoen aan Lekker Anders Dag? Dat kan altijd! Ga naar www.lekkerandersdag.nl

