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Beste ouders,

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 9 van dit schooljaar, datum 2 maart
2012, met weer informatie uit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer
helemaal bij. Denkt u ook nog aan het teruggeven van
de rapporten!

In de week van 12 maart gaan we weer nieuwe kleuters
inschrijven. Kinderen die 4 jaar worden vanaf augustus
2012 tot juli 2013 zijn in die week met hun ouders van
harte welkom om een middagje naar school te komen.
Inschrijven in deze week kan op:
 maandag 12 maart : van 13.15 tot 15.15 uur
 dinsdag 13 maart : van 13.15 tot 15.15 uur
 vrijdag 16 maart : van 10.30 tot 12.00 uur.

Ingeborg Schrama, directeur

VRIJE VRIJDAG / STUDIEDAG

Ook bent u van harte welkom op dinsdag 6 maart van
13.15 tot 18.00 uur. Wij hebben dan een inloopmiddag
op school speciaal voor nieuwe ouders.

Nogmaals willen wij u erop attent maken dat er op
vrijdag 30 maart een studiedag is.

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten!



Namens de sportcommissie:
Voor de eerste keer organiseert de sportcommissie:
- Badmintontoernooi
Vanavond 2 maart hebben we een badmintontoernooi voor groep 1 t/m 8. 18 koppels ouderkind hebben zich ingeschreven. Succes allemaal!!
Een uitgebreid verslag van deze avond kunt
u volgende week lezen op onze website.
- Danstoernooi (*)
Op vrijdagavond 23 maart hebben we een
danstoernooi voor groep 1 t/m 4.
- Veldvoetbaltoernooi (*)
In de meivakantie (van 1 t/m 4 mei) organiseert
de Gemeente Helmond weer een veldvoetbaltoernooi bij voetbalvereniging RKSV Mulo voor
groep 3 t/m 8.



Namens de activiteitencommissie:
- Bingo-avond (*)
Op woensdagavond 7 maart hebben we een
bingo-avond voor groep 5 t/m 8.

INLOOP LEERLINGEN
Kinderen mogen ’s morgens en ’s middags zelf naar
binnen gaan vanaf 10 minuten vóór tijd.
Op de speelplaats gaat dan de 1e bel en bij de kleuters
gaat dan de schooldeur open. Om 5 minuten vóór tijd
gaat de 2e bel: nu mòeten alle andere kinderen naar
binnen. Om 8.30 uur en om 13.15 uur is de school
begonnen. Wie later is, komt dan te laat. Helaas komt dit
steeds vaker voor. Wij gaan hierop voortaan streng
controleren. Dus; zorg dat uw kind op tijd is!!

BRIGADIERPROBLEEM
Door omstandigheden zijn er weer twee, mogelijk drie
open plekken in ons brigadierrooster, met name op de
Straakvense Bosdijk op donderdag om 8.10 uur en
12.00 uur. Help ons svp!! Het kost u maar een kwartier
per week: 1 keertje brigadieren!! Voor de veiligheid
van de kinderen is het echt heel erg belangrijk dat deze
brigadierplaatsen bemand zijn; zeker vanwege deze
drukke straten. Wilt u ons helpen, neem contact op
met Tineke Vincent (0492-559198). U doet ons er een
geweldig groot plezier mee. Gewoon even doen.

(*) Meer informatie over deze activiteit vindt u in de
losse brief bij deze ouderkrant.

Kledinginzameling door de firma Cox op:
woensdag 7 maart vanaf 8 uur!!

