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Beste ouders/verzorgers
Uw kind is inmiddels voor de tweede dag op school. Hopelijk zijn zij allen goed gestart. Ik
wens uw kinderen en u namens het team een fijn en leerzaam schooljaar toe.
Wij hechten aan open en transparante communicatie. Hebt u een vraag of een zorg, kom
daar vooral met de leerkracht van uw kind over spreken. Dat is de basis voor een goed
schooljaar, voor uw kind, voor u en voor ons.
Wij starten dit schooljaar met 7 nieuwe collega’s, 4 in de formatie en 3 als invallers
voor de zieke en afwezige collega i.v.m. bevallingsverlof
Formatief, het gehele jaar
Marianne Klaren-Bos
Groep 1/2D (wo) en groep 1/2C (vr)
Amber van den Hoven
Groep 3A (ma) en groep 6B (do/vr)
Karjan Backer Dirks
Groep 5A (ma/di) en groep 5B (vr)
Leslie Claassen
Groep 7A (ma/di) en groep 1/2B (do/vr)
Vervangingen tot herstel van de collega
Helma Last-Hoek
Groep 1/2C ( ma t/m do)
Marian Franken
Groep 4B (ma/di)
Luke van de Burgt
Groep 6A (do/vr)
Wij wensen hen allen bij ons een goede tijd!
Verkeer rond school
Wellicht heeft u gisteren en vandaag een ouder gezien met een oranje of groen hesje,
die het verkeer stond te regelen bij de brug aan het eind van de Lient. Ik vertrouw erop
dat u hier gehoor aan wilt geven.
De verkeersdrukte rond school noopt ons tot herbezinning hierover. Reeds eerder heb ik
u hierover bericht. Geregeld, en met name bij slecht weer, ontstaan er gevaarlijke
situaties. Daar willen wij verandering inbrengen. Samen met enkele ouders en de
gemeente gaan we in kaart brengen hoeveel verkeer er is, hoe gevaarlijk en wat we
daaraan zouden kunnen doen.
Zo snel als mogelijk is komen wij met verdere informatie.
Voor nu hoop ik dat u ALTIJD de school voorzichtig zult benaderen. Het is niet voor niets
een15 km zone. Wij zijn ALLEN verantwoordelijk voor een veilige verkeerssituatie.
Eigenlijk zou het onnodig moeten zijn dit te zeggen. De kinderen rekenen op u!
Met vriendelijke groet, Gert de Wit (directeur)

