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Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
mogen lenen, heel graag. Laat het ons weten.
(erik.deman@stichting-logos.nl ).

350 Dozen….?!
Vorige week zijn 350 lege verhuisdozen bezorgd! Dat
leek in eerste instantie veel te veel. Maar het inpakken
is begonnen en de stapels gevulde dozen in de gang
groeit al snel, dus waarschijnlijk zijn ze allemaal nodig.
Het team geeft de komende 3 weken natuurlijk het
onderwijs dat gepland staat, de MR-vergadering, het
opstellen van de rapporten, de planning en uitvoering
van de 10-minutengesprekken, enzovoorts... het gaat
allemaal gewoon door!

Gratis mee te nemen
Elk nadeel heeft z’n voordeel. Zo’n verhuizing dwingt
ons meteen eens lekker op te ruimen. In de vorige
nieuwsbrief werd al een afwasmachine en koel/vrieskast
aangeboden. Op dit moment staat er in de gang,
tegenover groep 1-2B, een tafeltje met lege ordners.
Door de digitalisering hebben we er hiervan veel minder
nodig. Deze kunt u gratis meenemen. De komende
weken komt er vast nog wel het een en ander in de
aanbieding.

Engels op de basisschool
Juf Cathy heeft gedurende lange tijd en tot grote
tevredenheid van iedereen de lessen Engels verzorgd in
alle groepen. Ze heeft echter aangegeven vanwege
persoonlijke omstandigheden hier per direct mee te
moeten stoppen. Dit spijt ons zeer, haar lessen waren
echt een verrijking van ons onderwijs en wij zijn haar
hier zeer erkentelijk voor.

Nieuwbouw-nieuws
Deze week heeft het team een bezoek gebracht aan de
nieuwe school. Vooral de ruime opzet, lichte uitstraling
en de goede geluidsisolatie maakte indruk. Iedereen
verheugt zich nu enorm op de overstap vanuit de
noodlokalen naar deze mooie plek!
●

Vrijdag 8 februari vindt de sleuteloverdracht
plaats van de Brede School Asperen.

●

Het winterweer zorgt er voor dat de inrichting
van het plein niet zo snel vordert als gewenst.
Spannend hoe ver de firma van Roon komt met
het tegelen. Ze doen er alles aan om dit deel
van de klus toch nog tijdig af te krijgen!

Het team was in het najaar al begonnen aan een
gezamenlijke cursus ‘Engels in het basisonderwijs’, om
op termijn zelf de lessen te kunnen gaan geven. Na de
verhuizing pakken we die draad weer op en gaan we
ons ook verder oriënteren op de aanschaf van een
geschikte methode hierbij.

Is er nog een ouder en/of verzorger die wil helpen de
kleuterzittingen te vervangen op woensdagochtend 13
februari? Wilt u dit dan laten weten via een mail aan
meneer Erik? (erik.deman@stichting-logos.nl). Een
schroefboormachientje is voorhanden, tenzij u met liever
met eigen materiaal wil werken.

“Waar is het feestje?....”
Komt er nog een feestelijke opening van het nieuwe
gebouw? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld.
Jazeker, dat komt er. Maar niet direct op de eerste dag
dat we de nieuwbouw betrekken. We weten namelijk nu
al dat nog niet alles klaar zal zij op dat moment, er zijn
zoals gebruikelijk dan nog de nodige afrondende
werkzaamheden te verrichten.
We laten u het natuurlijk direct weten wanneer we de
datum daarvoor in het gebruikersoverleg hebben
vastgelegd!

Door elke groepsleerkracht worden ouders benaderd
voor het helpen met de schoonmaak van de nieuwe
school op donderdag 21 februari. Wij zorgen voor
schoonmaakmiddelen. Als u zelf uw emmer en doeken
wil meenemen, heel graag!
We zijn nog op zoek naar een stofzuiger, eentje die u
niet meer gebruikt en het toch nog goed doet. Als we die
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