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In deze nieuwsbrief:

parkeren voor de school

wist u dat...?

verjaardagen
belangrijke data komende tijd
Graag vragen wij uw aandacht voor de
veiligheid van onze leerlingen:

Jarigen
16-3

Randa groep 1/ 2

5 jaar

Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij het parkeren
voor de school, ook al is het maar voor even, niet
meer dubbel te parkeren?

19-3

Vishant groep 6

10 jaar

24-3

Yusuf groep 8

13 jaar

26-3

Zineb groep 8

13 jaar

Anisa

12 jaar

Gelukkig weten de meeste ouders en kinderen
ons ook lopend of met de fiets te vinden. We zien
ook dat veel ouders netjes in de vakken of op
parkeerplaatsen parkeren, maar te vaak gaat het
mis, wat zeer gevaarlijke situaties oplevert!
Als u ziet dat een ander verkeerd parkeert, blijft u
dan alstublieft, ondanks uw frustratie, rustig en
kalm. We willen onze kinderen graag het goede
voorbeeld geven hoe mensen met elkaar omgaan,
ook als de ander zich niet aan de regels houdt.
Ik heb contact gehad met de directeur van de
Bosbouwers, ook zij ervaren dit probleem.

groep 8

29-3

Imane groep 4

1-4

Abdulmalik groep 1/2 5 jaar

Van harte allemaal!

8 jaar

In hun nieuwsbrief zal dit bericht ook staan. We
zijn in contact met de politie en handhaving om dit
probleem op te lossen. Binnenkort zullen er weer
controles uitgevoerd worden. Een boete voor
verkeerd parkeren is 99 euro.

Wist u dat…?

Belangrijke data:
Check ook onze DigiDuif
agenda!
Woensdag 21-3
 Groep 6,7,8:

… U nu in DigiDuif ook de agenda/kalender van de
school kunt vinden? Het is ook mogelijk om de agenda
te koppelen aan uw eigen digitale agenda. Hiervoor

Wandelen voor water.

gaat u naar het icoontje van eigen account
, dan
naar instellingen en dan naar toevoegen eigen
kalender. Dit kan niet via de app geïnstalleerd worden,
wel op de computer.

Groep 3/4 meisjes

… Wij van de gemeente een regenton gekregen
hebben? Haarlemmermeer Waterproof wil
wateroverlast door hevige regenbuien (die weer een
gevolg kunnen zijn van de klimaatverandering)
voorkomen. Een regenton kan daarbij helpen.
Haarlemmermeer Waterproof is een
samenwerkingsverband tussen de gemeente en NMCX,
centrum voor duurzaamheid.
…29 Maart we in de groepen weer een gezellig

paasontbijt hebben? Het ontbijt en de aankleding
worden betaald uit uw ouderbijdrage!
…de groepen 6,7,8 woensdagochtend 21 maart gaan

wandelen voor water? Dit is een
sponsorloop die plaatsvindt bij de Toolenburgse
plas, georganiseerd door Simavi. Met het

 Open dag
 schoolvoetbal :

Groep 7/8 jongens
Woensdag 28 maart:
 Schoolvoetbal:
finales groep 7/8
Donderdag 29 maart:
 paasontbijt
 Continurooster: alle
leerlingen om 14:00
uur uit.
Vrijdag 30 maart:
 Goede Vrijdag: alle
leerlingen vrij.

sponsorgeld worden er waterprojecten in Afrika
gesteund. U bent van 9 tot 11 van harte welkom
om deze kanjers aan te moedigen!

Maandag 2 april:

Met vriendelijke groet,

dinsdag 3 april:

namens het team,
Susanne Pedersen

 tweede paasdag:
alle leerlingen vrij

 SOPOH studiedag:
alle leerlingen vrij
De volgende nieuwsbrief
ontvangt u op 29 maart.

