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Kwaliteitsbeleid

 Vandaag vieren de kinderen in hun eigen groep
het kerstfeest: Jezus kwam als Zoon van God naar
deze wereld om Gods liefde te laten zien. We
staan er bij stil. We bedenken wat het ons brengt.
 Vanmiddag om 12.00 uur begint de kerstvakantie
voor de kinderen. We wensen ieder fijne dagen
toe in het gezin. Voorzichtig met vuurwerk en
graag weer tot ziens op maandag 7 januari 2019.
 Op maandag 7 januari is er ’s middags weer de
luizenpluis.
 We gaan dan de laatste periode in van ons verblijf
in de units. De nieuwbouw verloopt volgens plan.
Het wordt echt heel mooi. Er is nog veel te doen
in de voorbereidingen naar de verhuizing op 22
februari. Daarvoor vindt zeer regelmatig overleg
plaats tussen de onderwijspartners.
 De voorbereidingen van de pleinaanleg zijn in
volle gang. We gaan zien of de winter meewerkt
zodat het allemaal op tijd af kan zijn.
 U ontvangt een flyer van het sportfonds en
kinderkerstfeest als bijlage.

 In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat we voor
de TSO in de eerste schoolweek na de
kerstvakantie niet voldoende medewerkers
hebben. Inmiddels heeft de noodoproep tot
oplossingen geleid. Zowel voor de maandag als de
dinsdag zijn er nu voldoende medewerkers.
Daarmee kan de TSO op genoemde dagen
doorgaan. We bedanken de ouders die hierin nu
meehelpen. Zeer gewaardeerd.
 Navraag bij de SKCN en Lunchkidz geeft
duidelijkheid dat zij helaas niets voor ons kunnen
betekenen in de organisatie van de TSO. We zijn
met elkaar aangewezen door te gaan met het zelforganiseren. We doen hierbij nogmaals een
oproep aan ouders mee te helpen. Neemt u
daarvoor contact op met de coördinator van de
TSO.

Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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