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Belangrijke data:
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Dinsdag 15 mei
Schoolfotograaf
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij

Zoals voor de meivakantie al gecommuniceerd is, is de interne verhuizing van start
gegaan. In de meivakantie zijn een aantal lokalen leeggeruimd, geverfd en gepoetst.
Gisteren is groep 7 verhuisd naar “het lege lokaal” en vandaag is groep 3 verhuisd
naar de ruimte van de bibliotheek. Door kinderen bij dit proces te betrekken voelt het
nieuwe lokaal al snel vertrouwd.

Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8
Dinsdag 29 mei
Oudercommissie en MR
vergadering
Maandag 11 juni
Schoolreis voor groep 1 tot en
met 7
Dinsdag 19 tot en met vrijdag
22 juni
Kamp groep 8
Donderdag 28 juni
LOC en MR vergadering

Een aantal kinderen van groep 7 hebben samen flink gepuzzeld om te ervaren hoe de
computer en het digibord aangesloten moesten worden.
De noodlokalen op het plein zijn inmiddels geplaatst. Zoals u misschien al opgemerkt
heeft, zitten de ramen aan de achterzijde. We willen vanuit deze lokalen heel graag
zicht op ons plein, hier wordt op dit moment een oplossing voor gezocht.
De ene ruimte zal de komende tijd ingericht worden als BSO van de Regenboog en in
een later stadium wordt het andere lokaal ingericht als BSO Uilenspiegel. Deze
ruimtes zullen in de komende tijd ook gebruikt gaan worden als taalklas en extra
lokaal.
Wellicht doen we binnenkort een beroep op ouders om het meubilair en de andere
materialen van de Buitenschoolse Opvang over te huizen. U hoort hiervan.
Inmiddels heeft er een informatie avond plaats gevonden voor omwonenden van de
Parkweg over de openbare buitenruimte en de inrichting van het speelplein. Hierbij is
onder andere stilgestaan bij de verkeersveiligheid, in het voorstel worden gescheiden
wandelpaden, fietspaden en ruimte voor autoverkeer voorgesteld. Bureau Kragten is
nauw betrokken bij de inrichting van de openbare buitenruimte en Marianne Greenall
begeleidt als externe deskundige het proces rondom de inrichting van het speelplein.
Hierbij zullen naast de leerkrachten en kinderen ook ouders, de buurt en andere
gebruikers bij betrokken worden.

