Buren, 6 juli 2022

Beste ouders/verzorgers,
Na al het feesten zouden we haast vergeten dat het bijna zomervakantie is. Vandaag zijn alle
kinderen in hun eigen groep geweest met de nieuwe meester en/of juf(fen). Spannend én leuk!
Iedereen heeft er zin in, leerlingen en leerkrachten. Maar ….. we hebben toch maar afgesproken eerst
met vakantie te gaan. Dat is na dit mooie schooljaar zeker verdiend!
We hebben nog wel wat informatie voor u:
Studiedagen schooljaar 2022-2023
Het vakantierooster 2022-2023 staat op onze website, hier komen de volgende studiedagen bij:
-

dinsdag 27 september 2022
woensdag 25 januari 2023
vrijdag 24 februari 2023
woensdag 21 juni 2023

Gevonden voorwerpen
Donderdag en vrijdag a.s. na schooltijd leggen wij onze gevonden voorwerpen op de picknicktafels op
het schoolplein. Zou u hier naar willen kijken!? Alles wat overblijft gaat naar het goede doel.
Schoolmelk
Volgend jaar gaan wij niet door met schoolmelk. U kunt uw kind wel melk/karnemelk meegeven.
Hiervoor is een koelkast beschikbaar, zodat het koel gedronken kan worden.
Logopediste
De logopediste van Zorgpraktijk Uniek, juf Marjolein, gaat stoppen bij ons op school. Wij zijn in
gesprek met een logopediepraktijk om toch logopedie op school aan te kunnen bieden. Ik zal u daar
zo snel mogelijk over informeren.
Juf Sterre-vakleerkracht bewegingsonderwijs
Ook juf Sterre gaat onze school verlaten. Zij gaat verhuizen naar Barneveld en gaat ook in die
omgeving werken. Het is fijn te melden dat we een nieuwe vakleerkracht gevonden hebben voor het
nieuwe schooljaar. Er moeten nog even wat administratieve puntjes op de i gezet worden. Hij zal zich
in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar aan u voorstellen.
Ons gebouw/renovatie
Ons schoolgebouw is zeker geen vergeten onderwerp. Achter de schermen doet iedereen z’n best om
hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. Helaas hebben we hier verder geen invloed op. Wij
houden u natuurlijk op de hoogte.
Wij wensen u een hele fijne zomervakantie met veel zon en gezelligheid. Houd de zaag scherp!

Namens het team, Jacqueline de Fouw

