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Belangrijke data:

VAN HARTE
Datum
November
16
17
18
20
20
21
21

GEFELICITEERD EN EEN FIJNE DAG!!
Naam
 roep
G
Tess de Rover
Brechtje van den Boom
Owen van Ieperen
Selah Bouw
Sam Verbaan
Ayrton Mater
Lisa Velthuijsen

4B
3B
4A
2C
5B
3B
2D

Maandag 19 november : Juffrouw Lisa jarig
Vergadering Ouderraad 20.15 uur
Dinsdag 13 november : Martijn afwezig i.v.m Directieberaad

Mededelingen.
❖ De kop is eraf:
Het is zover: alle kinderen zijn na de herfstvakantie gestart op de locatie aan de
Lagebiezen. We vinden het fijn om te zien dat veel ouders met de fiets of te voet naar
school komen. De eerste dag was het nog even zoeken naar de juiste parkeerplaats voor
de fietsen, maar na een paar dagen weet iedereen een plekje te vinden.
Om de drukte aan de Lagebiezen te vermijden kan ook de toegang aan de Achtersloot
gebruikt worden. Vanaf deze kant kunt u gemakkelijk het schoolplein oplopen. U kunt
uiteraard ook gebruik maken van het pad wat tussen de Nicolaasschool en ons gebouw
loopt. Vaak is het daar een stuk rustiger!!!!
Zet u uw kind met de auto af om vervolgens direct weer door te rijden? Maak dan
gebruik van de Kiss & Ride strook aan de Jacob Marislaan.
Voor een goede doorstroming van het verkeer vragen wij u de Jacob Marislaan vanaf de
Lagebiezen in te rijden en de straat via de Vicarielaan weer te verlaten.
Moet u t ijdens schooltijd voor een kort bezoek op school zijn en komt u met de auto?
Maak dan gebruik van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de school aan de
Lagebiezen. Momenteel loopt er een inspraakprocedure om deze parkeerplaatsen in te

richten als een ‘blauwe zone parkeren’. Dit betekent dat bij realisatie hiervan (vanaf
begin januari 2019 ) u hier maximaal een half uur mag parkeren.
❖ Schooldammen.
Tot nu toe hebben zich opgegeven om mee te doen aan het schooldammen op woensdag
28 november:
Faas, Seymen en Jelle uit groep 4
Jens, Benno en Fenna uit groep 5
Zoey, Karlijn, Diede, Merlijn en Myrthe uit groep 6
De kinderen uit groep 4, 5 en 6 hebben nog één week om het groene strookje bij
meester Gerard in te leveren.
❖ Studiedag met de Nicolaas.
Afgelopen dinsdagmiddag hebben we samen met de collega’s van de Nicolaas onze eerste
gezamenlijke studiemiddag gehad. Deze middag werd begeleid door Loes (adviseur van
B&T) die ons meeneemt in het samensmelting proces. Het was een afwisselende en
constructieve middag die in het teken stond van “nieuwsgierig zijn”. Er werd gevraagd,
geluisterd, gelachen en afgesloten met een borrel. Samen kijken we de komende periode
op welke manier we de leerlingen en ouders mee kunnen nemen in dit proces. Ideeën te
over in ieder geval!!!

Oproepjes.
❖ Lunch hulp?
Denkt u nog even na over een half uurtje samen met ons pleinwacht lopen op maandag
en/of vrijdag?? Graag even langslopen bij Martijn.

