Korte Vlietpost 18 t/m 31 maart 2019
Van onze locatieleider, Annemarie Meester

Oproepen/mededelingen

Kamp
We gaan ervan uit dat alle ouders woensdag
komen uitzwaaien, en op vrijdag hun kind weer
ophalen bij school. Wilt u bij zowel het
wegbrengen als ophalen rekening houden met
de kampbus? Dus graag niet direct voor de
school parkeren.

Kamp/schoolreisje
Volgende week woensdag 27 maart gaan de
leerlingen van het Bos, de Heuvels, de Duinen,
de Heide en de Bergen op kamp. De leerlingen
van de Zee en het Strand en de leerlingen die
niet meegaan, hebben een leuk programma op
school.
U heeft hier informatie over ontvangen. Heeft u
nog vragen, dan kunt u in de eerste instantie
terecht bij de leerkracht.

Vervanging computers
Tijdens de drie schoolkampdagen zullen de
computers op school vervangen worden. Zodat
we de komende jaren weer met mooie nieuwe
apparatuur kunnen werken.
Focusgesprek
Hierbij een herhaalde oproep: welke ouder vindt
het leuk om mee te praten over de uitkomsten
van het oudertevredenheidsonderzoek? Deze
vragenlijsten zijn onlangs door ouders ingevuld.
Heeft u deze ingevuld, en wilt u meepraten over
de uitkomst ervan? U kunt zich opgeven per
mail:
ameester@resonansonderwijs.nl

Denkt u aan de betaling voor kamp en voor het
schoolreisje, indien u nog niet betaald heeft?
Maandag 25 maart geen roostervrij
Op oude vakantieroosters en in de schoolgids
staat maandag 25 maart nog vermeld als
roostervrije dag. Dit is ondertussen veranderd,
dus er is gewoon les op maandag 25 maart.
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Nieuws van buiten school

Kalender 18-3 t/m 31-3-2019
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Vacature OPR
De oudergeleding van de Ondersteuningsraad
van het Samenwerkingsverband PPO regio
Leiden zoekt drie nieuwe leden. Zie de bijlage
voor meer informatie.

Let op: geen roostervrije dag!
Kamp, 9.30 uur vertrek
Kamp/schoolreisje
Kamp, rond 14.00 uur
terugkomst
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