
  

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 van het schooljaar 2022-2023. 
 
We zijn ondertussen alweer gewend om ‘gewoon’ naar school te gaan. Ook de nieuwe leerlingen zijn 
goed gewend.   
De komende week een kortere week i.v.m. onze geplande studiedag op maandag 19 september, alle  
vervoerders zijn ook  door de school nogmaals geïnformeerd over deze dagen. Verder zijn deze 
dagen ook terug te zien in de kalender die is uitgedeeld op de eerste ouderavond. 
 
Dansen 
De leerlingen die willen starten met dansen mogen zich op maandagmiddag melden bij Max in het 

speellokaal. Het tijdstip waarop dansles wordt gegeven is van 14.15 uur tot 15.00 uur. Dit betekent 

wel dat de ouders zelf iets met het vervoer moeten regelen. Dit gaat buiten de school om.  

Jeugdarts 
In week 38 staan de eerste afspraken bij de jeugdarts weer ingepland. Ouders krijgen zelf een  
uitnodiging van de GGD. Mocht u niet kunnen dan dient u dit zelf bij de GGD af te zeggen, het 
telefoonnummer staat vermeld op de uitnodigingsbrief. 
 
Kraanwaterdag 
Op woensdag 28 september staan we stil bij de Nationale Kraanwaterdag. 

 

 

Parkeren. 

Veel ouders brengen hun zoon of dochter zelf naar school, dat is een keuze. ’s Ochtends is het soms 
even een druk moment op de parkeerplaatsen van de school en op de weg. Soms wordt er 
geparkeerd   
De huizenblokken tegenover de school maken ook gebruik van de openbaren parkeerplaatsen voor 
hun woning. We proberen als school zijnde deze parkeerplaatsen zo weinig mogelijk te gebruiken.  
Het is voor hun natuurlijk vervelend dat deze parkeerplaatsen vaak bezet zijn. We weten allemaal dat 
het openbare parkeerplaatsen zijn voor iedereen, maar begrijpen ook dat het voor de 
buurtbewoners wel eens vervelend is. Daarom toch het verzoek om zo weinig mogelijk of geen 
gebruik te maken van de parkeerplekken voor de huizenblokken.  

 



  

 

 

 

Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ziet u verschijn op 1 oktober. 

 

Mede namens het team, hartelijke groet 

 

Jannie Schaafsma, 

Locatie directeur SO afdeling. 


