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Agenda
26 september
26 september
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Ouderavond voor de onderbouw
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Verkeersbrigadiers
Het is bijzonder fijn dat we het ieder jaar weer zo kunnen organiseren dat er verkeersbrigadiers staan op de
Dalweg bij het uitgaan van de school.
Bij de oversteek staat dan een ouder met een leerling van groep 8.
De ouders en leerlingen krijgen een echte cursus om hun taak goed te kunnen uitvoeren.
De kinderen vinden het heel erg lastig als er ouders zijn die het werk van de verkeersbrigadiers negeren en
toch, ondanks dat de verkeersbrigadier aangeeft dat het nog niet kan, afslaan de Dalweg op.
Ik sta daar toch voor de veiligheid van de kinderen en waarom negeren die ouders dan mijn stopteken? .
Graag dus het verzoek om te wachten tot de verkeersbrigadier het veilig teken geeft, ook als u alleen maar
rechtsaf de Dalweg op wil rijden.
Het kleine hek wat open is aan het eind van de dag is om het plein op te komen zodat er geen botsingen
ontstaan. Wilt u het plein weer via het grote hek, dus waar de verkeersbrigadiers staan, verlaten?

Ouderbijdrage
Een flink deel van de ouders heeft de bijdrage al overgemaakt. Wat fijn! Was u er nog niet aan toegekomen
dan hieronder nog een keer het rekeningnummer.
Kunt u
Meldt u dan even bij de betaling: met solidariteitsbijdrage. Met dit bedrag kunnen we gezinnen helpen die
rond moeten komen van een minimuminkomen.
Hoe?
- per kind
-

- voor het overblijftoezicht).
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U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL86RABO0304703540 t.n.v. Koningin Wilhelminaschool iz. Ouderraad. Vergeet hierbij niet de naam en groep van uw kind te vermelden.
Helpt u mee om er ook op dit gebied een goed jaar van te maken?

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.

