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Voor alle data geldt: Deo Volente

Klaarover – extra oproep!!
De klaarovercoördinatoren hebben gevraagd onderstaande aan u te melden en een extra oproep te
doen:
Voor locatie Giessen:
voor de volgende momenten:
maandag 8.15-8.30 uur: 2 personen
Dinsdag 12-12.15 uur: 1 persoon
Donderdag 8.15-8.30: 1 persoon
Vrijdag 12-12.15 uur: 1 persoon
Voor de locatie Giessen kunt u zich opgeven bij Mirjam - 06 11 13 64 75 / info@dekapster.nl
Voor locatie Rijswijk:
voor het volgende moment:
vrijdag 15.15 uur: 2 personen
Voor de locatie Rijswijk kunt u zich opgeven bij Carolien 06 10 36 07 71 / cmkant-transport@hi.nl.
Wisselmorgen – 30 juni
Morgen (= donderdag 30 juni) is de wisselmorgen gepland. Het is de bedoeling dat de kinderen
starten op de nieuwe locatie en in de nieuwe groep.
Als uw kind(eren) in groep 1 t/m 2 zit(ten), kunt u uw kind(eren) in het nieuwe lokaal brengen. Wilt u
de aparte ingang aan de Kruisstraat gebruiken? Dit geldt voor de locatie Rijswijk.
Voor beide locaties geldt dat de oudere groepen buiten kunnen spelen tot de bel gaat.
De nieuwe groepsleerkracht(en) vangt/vangen de kinderen op. Samen met leerlingen wordt een
programma uitgevoerd dat tot aan de pauze duurt. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun
eigen groep.
De kinderen die na naar locatie Giessen gaan, lopen onder begeleiding van de leerkrachten terug
naar locatie Giessen. Omdat we terug lopen naar locatie Giessen, vragen we de ouders de kinderen
(zoveel mogelijk) lopend naar nieuwe locatie te brengen.
De leerlingen van groep 8 zijn op de wisselmorgen tot 10.30 uur vrij. Daarna worden ze gewoon weer
op school verwacht.
Inloopavond 29 juni 2016
Vanavond (=woensdag 29 juni 2016) is de jaarlijkse inloopavond gepland van 18.45 uur tot 19.30 uur.
U kunt dan kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht(en) van uw kind(eren). Deze kennismaking
is in het lokaal waar uw kind in het volgende schooljaar komt. Het is een inloopavond wat inhoudt
dat er geen officieel programma zal zijn, maar u kunt wel kennismaken met de groepsleerkracht(en)
en andere ouders/verzorgers. Weet u van harte welkom! We zien uit naar uw komst.

