
Na een periode van
thuisonderwijs zijn wij weer
begonnen met iedere dag
een les van de Vreedzame

School in de groep. De
leerkracht kijkt goed waar

behoefte aan is en past daar
de les op aan. Samen

praten, luisteren en elkaar
helpen waar dat nodig is, is

heel belangrijk. De
Vreedzame School helpt ons
allemaal en zorgt voor een

goede sociale en emotionele
basis.

Wij zijn hier blij mee!!!

Wij wilden zo graag starten
met de naschoolse
activiteiten na de

voorjaarsvakantie, maar
helaas het kan nog steeds
niet. Wij laten blok 3 staan
en informeren u zodra wij
wel veilig kunnen starten.

De Dijkklimmers zijn gestart

met het Puk-thema ‘Hatsjoe!’’.

Ze zingen een liedje waarbij

ze mogen aanvullen waar Puk

pijn heeft….

en ze onderzoeken Puk….

en natuurlijk spelen ze ook

zelf in de ingerichte hoek!!



Gaat het door, gaat het niet
door? Wij weten het niet,

maar wij gaan onze
schoolreisjes wel - onder
voorbehoud - bespreken.
Over de betaling wordt u

geïnformeerd door de
leerkracht. Betalingen die u

vorig jaar reeds heeft
gedaan, zijn doorgeschoven
naar de groep waar uw kind

nu in zit. Mogelijk moet u
bijbetalen, maar dat kunt u

zien in onderstaand
schema:

Groep Bedrag

1/2  a,b,c, € 28,00

3a,b en 4 € 35,00

5 € 37,00

6 € 42,50

7 € 67,50

8 € 95,00

U kunt de ouderbijdrage
overmaken op de OR

rekening
NL02ABNA0540264431

t.n.v. D. de Smet.

Ook kunt u deze bijdrage
contant voldoen bij de

leerkracht. U ontvangt dan
een betaalbewijs. Wilt u dit

goed bewaren om
verwarring te voorkomen?

Voor alle ouders,
verzorgers & kinderen,

Ga heerlijk genieten van

jullie welverdiende

vakantie!!!

Jullie hebben zo hard en

goed gewerkt tijdens de

afgelopen ‘thuisperiode’.

Het viel niet altijd mee

waarschijnlijk, maar het

resultaat mag er zijn.

Wij willen jullie daar

allemaal voor bedanken,

wij kunnen daar weer op

niveau mee verder!


