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NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Vanmorgen is er een mailbericht naar alle ouders gestuurd met de nieuwe schooltijden die per
4 januari 2016 in zullen gaan. In de begeleidende brief wordt u nader geïnformeerd hierover.
Mócht u onverhoopt geen mail gehad hebben wilt u ons dat dan laten weten?
Ook KOBER is op de hoogte en zal de ouders die gebruik maken van de BSO nader informeren.

JAARKALENDER
Hij is er weer, de Burgst Jaarkalender!!
We hebben de vormgeving ongeveer aangehouden en ook deze keer is dit
verzorgd door Annelies Diks van Studio Zoolies.
Vandaag krijgen alle kinderen een exemplaar mee naar huis en we hopen dat de
kalender weer een plaatsje bij u thuis krijgt.
De kalender is deze keer later dan gebruikelijk, dit vanwege het vandaag bekend
worden van de nieuwe schooltijden die uiteraard ook in de kalender moeten
staan.

STRATENMAKERS GEZOCHT !
De bomen en planten op het plein van de Groene Hil
groeien en bloeien nu alweer heel wat jaartjes.
Mooi al dat groen maar het betekent ook dat op
verschillende plekken de wortels onze tegels
omhoog gewerkt hebben en dat kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
Onze tuinman Johan heeft al heel wat losse tegels
opnieuw gelegd. Voor een paar tegels lukt hem dat
wel maar het stuk op de foto moet eigenlijk
opnieuw gelegd worden en dat is voor Johan wat te
veel.
Dat moet toch wat anders worden aangepakt en
hopelijk zijn er ouders op de Groene Hil die ons daarbij kunnen helpen! We hopen op reacties van
ouders, u kunt dat melden bij Paul Duijvelaar.

SPORTDAGEN
Na een afgelasting door een hoop regen voor de groepen 1 en 2 en een droge maar koude sportdag
voor de groepen 5-6 vorige week was het vandaag gelukkig raak!
Prachtig weer voor de groepen 3 en 4 !! Wel fris maar een blauwe lucht en veel zon maakt dat
allemaal goed. Ook voor de groepen 7 en 8 (donderdag en vrijdag bij WDS) ziet het weer er prima uit!
Zie verder de eerder meegegeven brief.

Er werd fanatiek gespeeld!

HIPPE KOPTELEFOONS
Wie de ACTION binnen stapt om
een koptelefoon te kopen zal
waarschijnlijk op een lege plek
pakken.
Juf Chantal was je dan nét voor en
ze heeft de hele voorraad
meegenomen.
We waren op beide locaties bij
diverse werkstations toe aan
nieuwe koptelefoons en deze
blijken goed én goedkoop én er
nog eens heel cool uit te zien in
allemaal vrolijke kleurtjes!

Af en toe elkaar ook even helpen.

