Extra nieuwsbrief – 14-05-2019

Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Hierbij een korte extra nieuwsbrief met nieuws waar ik niet mee tot vrijdag kan wachten.
Allereerst wil ik jullie op de hoogte brengen dat meneer Arion, onze conciërge, op dit
moment in het ziekenhuis ligt. Hij heeft vorige week een operatie ondergaan, waarbij
een van zijn nieren is verwijderd. De operatie is goed verlopen en meneer Arion is al
weer herstellende en zal eind van de week waarschijnlijk naar huis mogen. Daarna zal er
een lange herstelperiode nodig zijn. Ik houd jullie uiteraard op de hoogte van de
ontwikkelingen. Binnenkort kunnen de kinderen in de klas een mooie tekening voor
hem maken en dan zorgen wij als team wel, dat hij deze ontvangt.
Als tweede punt even een herinnering: aanstaande vrijdagmiddag (17 mei) is de ouderbedankmiddag. In de nieuwsbrief vlak voor de meivakantie is dit al als volgt
aangekondigd :
Op vrijdagmiddag 17 mei houden we voor de tweede keer een ouder-bedankmiddag voor
alle ouders die op enige wijze in het afgelopen schooljaar ons geholpen hebben. Het
maakt niet uit wat u gedaan heeft. Of het nu als hoofdluisinspecteur is, als biebmoeder,
als u heeft gereden bij een excursie, klasse-ouder bent, een gastles heeft gegeven, een
muurtje heeft geverfd of iets dergelijks. U bent van harte welkom in de aula. Daar wordt u
hartelijk ontvangen met koffie/thee en een koekje of bonbonnetje 😉 ! De kinderen van de
bovenbouw serveren uit, u hoeft alleen maar te gaan zitten. Uit elke groep komt er wel
een optreden, want we hebben drie ‘Burchtgaarde got talent ‘-middagen gehad in dit
schooljaar en elke groep zal kiezen welk optreden zij voor jullie als ouders nog een keertje
willen laten zien. Vorig jaar was het de eerste keer en dit werd erg gewaardeerd door de
ouders. Dus ook dit jaar gaan wij weer ons best doen om u als ouders te bedanken en in
het zonnetje te zetten !

U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. De optredens starten rond 14.10 uur en
duren ongeveer een uurtje. Aansluitend is er om 15.15 uur weer inloop in de groepen
en kunt u als ouders vervolgens een kijkje nemen in de groep van uw kind.

Als laatste punt wil ik doorgeven dat de eerder aangekondigde ‘Save the date op
donderdagavond 16 mei ‘ is gewijzigd naar woensdagavond 12 juni. Dan houden we
in samenwerking met CJG een informatieavond over ‘regels en grenzen’ voor ouders die
hierin geïnteresseerd zijn.
Tot zover de extra aankondigingen.
Met vriendelijke groet,
Meneer Johan Traa

De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 mei
aanstaande.

