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Agenda
Maandag 28 juni
Dinsdag 13 t/m donderdag 15 juli
Woensdag 21 juli, 9.45 uur
Woensdag 21 juli, 10.45 uur

Rapportmappen

Rapportmappen mee naar
school
Kamp groepen 8
Uitzwaaien leerlingen groep 8
Wisselochtend, leerlingen groep
1 t/m 7

Graag ontvangen we de rapportmappen op
maandag 28 juni. Geeft u de map mee in een
(schone) tas?
Het rapport gaat op dinsdag 6 juli mee naar huis.

________________________________________________________________
Schooltijden

Met een schrijven van 8 juni bent u
geïnformeerd over de schooltijden met ingang
van het nieuwe schooljaar.
U heeft dit schrijven via de Parro ontvangen.
Hieronder vermelden we nog een keer de
nieuwe schooltijden.
Vanaf 6 september 2021 zijn de schooltijden van Basisschool Zeelsterhof:
Maandag
8:30 uur – 14:15 uur
Dinsdag
8:30 uur – 14:15 uur
Woensdag 8:30 uur – 12:15 uur
Donderdag 8:30 uur – 14:15 uur
Vrijdag
8:30 uur – 14:15 uur
De kinderen gaan de gehele dag naar school zonder een middagpauze thuis.
De leerkrachten verzorgen de begeleiding tijdens de lunch. Er is dus geen TSO
(Tussen Schoolse Opvang) en daarbij ook geen kosten meer.

Kom je het brigadiersteam versterken?
Wat is er nu eigenlijk zo leuk aan brigadieren? Je ziet een
heleboel vaders, moeders en natuurlijk kinderen. Leuk om te
helpen deze allemaal veilig op school te krijgen. Je hebt de
kans om heel veel mensen een hele fijne dag te wensen, je
mag een vette oranje jas aan, krijgt heel veel leuke reacties
van iedereen die je helpt oversteken en dat allemaal in een
kwartiertje per week! Wie wil dit nou niet. Daarnaast draag je
een zeer gewaardeerd steentje bij aan de veiligheid bij school
en bent onderdeel van een heel gezellig team brigadiers dat
er de schouders onderzet. Opstellen in rijen van 2 dus en
aanmelden via r.spoormans@veldvest.nl.
Groetjes Pascal Snelders, verkeersbrigadier
________________________________________________________________
Badslippers? Liever niet…
Een aantal leerlingen dragen badslippers. Deze slippers
geven weinig steun tijdens het spelen en kunnen
daarom wonden en verzwikkingen veroorzaken. We
vragen u vriendelijk om uw kind goed schoeisel te laten
dragen, sandalen met een hielbandje zijn wel
toegestaan.
________________________________________________________________
Inschrijving nieuwe leerlingen, ook broertje of zusje
Kinderen vanaf 2,5 jaar kunt u inschrijven. We vragen u vriendelijk om ook het
broertje of zusje van uw kind vanaf deze leeftijd in
te schrijven. U ontvangt na contact met directie,
Tatiana Bastiaanse, of de leerlingenadministratie,
Agatha Gerlings, een inschrijfformulier. Ook voor
het broertje of zusje is overleg nodig. U ontvangt
een schriftelijk bewijs van de inschrijving van uw
kind.
_________________________________________________________

