Korte Vlietpost 14 mei t/m 27 mei 2018
Van onze locatieleider, Annemarie Meester

Oproepen/mededelingen

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. Aan het weer heeft het niet gelegen, het
was overwegend heerlijk zonnig!

Maandag 21 mei is 2e Pinksterdag, de leerlingen
zijn dan vrij.

Het gebouw is ook opgefleurd; de buitenkant is
opnieuw geschilderd in de kleuren wit en groen.
Het ziet er weer fris uit.
Aanstaande vrijdag is de ridderdag. Het belooft
een mooie dag te worden met spelactiviteiten
en een heus riddertoernooi.
De kinderen worden op de gewone tijd op
school verwacht en we gaan rond half tien naar
het ridderveld toe.
Rosanne Flanderhijn, leerkracht van de heuvels,
zal per 4 juni aanstaande met
zwangerschapsverlof gaan. Volgende week zal ik
de betrokken ouders verder informeren over de
vervanging van Rosanne.

Gezamenlijke foto
Volgende week woensdag worden er foto’s
gemaakt voor de schoolgids. De ouders van de
leerlingen die apart op de foto gaan, worden
hierover geïnformeerd. Net al vorig jaar willen
we nu ook een foto laten maken waar we met
zijn allen op staan. (Deze foto staat op de
voorkant van de schoolgids van vorig jaar).
Wilt u het aangeven indien u bezwaar heeft als
uw kind op deze foto staat? U kunt dit melden
aan de leerkracht.
Luizencontrole
Vandaag is er weer luizencontrole geweest en er
zijn geen luizen aangetroffen. Blijft u zelf ook
controleren?
Vervoersverklaringen
Heeft u een verklaring nodig voor de gemeente
om het vervoer voor uw kind aan te vragen?
Stuur een mailtje naar info@kortevlietschool.nl.
Dan maken wij de verklaring in orde en geven
deze mee aan uw kind.
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Annemarie Meester jarig
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Rosanne Flanderhijn jarig
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