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15-09 Genevieve
Timo

DIRECTIE
We zijn dit schooljaar gestart zonder directeur. In de
zomervakantie hebben we een sollicitatie ronde gehad, waarna
bleek dat er geen match was. Zaterdag 25 augustus heeft er een
vacature in de krant gestaan. Deze vacature hebben we daarna
ook op Facebook gezet. Bedankt voor het delen! Totdat we een
nieuwe directeur hebben zal juf Janneke van Oort (directrice van
basisschool De Vrijhoeve), juf Laura ondersteunen zodat alle
directietaken opgepakt worden. Juf Janneke is op dinsdag op
school, de andere dagen wisselen. Mocht u met juf Janneke een
afspraak willen maken, dan is het handig om even te bellen. Ook
kunt u Janneke mailen (Jannekevanoort@leerrijk.nl).

17-09
18-09
19-09
20-09
23-09

Arda
Samuel
Bram
Jadyn
Tim
Janthe
Evaluna
24-09 Nick
26-09 Delano

JARIG IN OKTOBER

CONTACTGEGEVENS
In de vakantie hebben wij allemaal een ander mailadres gekregen.
Kunt u dit in uw adresboek aanpassen?
administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl /
infohetzilverlicht@leerijk.nl / mrhetzilverlicht@leerijk.nl /
ovhetzilverlicht@leerrijk.nl /
voornaamachternaamleerkracht@leerijk.nl
Wanneer u zelf een ander telefoonnummer of mailadres heeft,
geeft u dit dan a.u.b. aan ons door zodat wij het aan kunnen
passen.

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

02-10
03-10
05-10
08-10
09-10
12-10

Kevin
Juf Cisca
Stijn
Harm
Daan
Gianni
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VERLOFAANVRAGEN

WIST U DAT

Mocht uw kind naar de dokter / de fysiotherapeut of een
andere specialist moeten, dan kunt u bij Cisca een
verlofbrief halen en deze invullen. Dit geldt ook wanneer
uw kind een onderzoek heeft of bijvoorbeeld is
uitgenodigd voor een bruiloft. Zorg dat de uitnodiging of
de oproepkaart bij de verlofaanvraag zit. De directie
beoordeelt dan of we akkoord gaan met de aanvraag.
Het invullen van de brief betekent dus niet automatisch
dat uw kind naar de afspraak kan. Wilt u meer weten,
loop even binnen of bel ons even.

•
•
•
•

•
•
•

NAAR SCHOOL / NAAR HUIS
De loopbrug is weer open voor schooltijd en na schooltijd.
U kunt uw kind (wanneer u met de auto komt) aan de
Rubenslaan afzetten. Uw kind kan via de brug het
schoolterrein op. De ingang bij het Rembrandtpark is
alleen bedoeld voor fietsers en wandelaars. Aan deze kant
wordt er niet geparkeerd of kunt u uw kind niet afzetten.
Mocht u het vergeten, dan zullen we u hier aan helpen
herinneren. Op deze manier blijft het veilig en
overzichtelijk voor ons allemaal.

•
•
•
•

•

INFORMATIE AVOND
Er waren gisteren heel veel ouder(s)/verzorger(s) op de
informatieavond. We hopen dat iedereen een gezellige
avond heeft gehad. Bedankt voor uw komst!!

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

NIEUWSFLITS

we na een aantal weken vakantie goed
gestart zijn.
we de schoolfotograaf al op bezoek gehad
hebben en dus de foto’s snel zullen
volgen?
we op school een kledingbak hebben staan
en dat u hier oude, maar nog bruikbare
kleding in kunt doen?
De leerkrachten vanaf 8.30 uur toezicht op
het plein houden. Om 8.40 uur de eerste
bel gaat en de kinderen naar binnen
mogen zodat de les om 8.45 uur kan
beginnen.
Het schoolverlaterskamp verzet is naar 4
tot met 7 juni.
Dat dit is gedaan omdat de MET op
dezelfde data meeloopdagen heeft.
we 2 nieuwe logopedisten erbij hebben
gekregen, Juf Lisanne en Juf Sylvana.
Dat ze zich in de volgende nieuwsflits
zullen voorstellen.
Dat ook Meneer Rutger en Juf Lola zich in
de volgende nieuwsflits aan u voor zullen
stellen.
er iedere maandag na de vakantie koffie en
thee wordt geschonken op het schoolplein.
dat er iedere dinsdag na de vakantie
luizencontrole is op school en dat het dan
fijn is dat de kinderen geen gel in hun
haren hebben en ook geen staarten of
vlechten in hebben.
Dat een gezonde lunch heel belangrijk is
voor de kinderen. Op
www.voedingscentrum.nl kun je leuke,
lekkere en gezonde ideeën vinden voor een
bv een lunch voor school.
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