Weekbericht 14
Jaargang 18-19
7-12-2018

ACTIVITEITEN:
Ma.
10 dec.
Do.
13 dec.
Ma.
17 dec.
Do.
20 dec.
Vr.
21 dec.
24 dec. t/m 07 jan.

2e advent
Luciafeest (datum onjuist in vorig weekbericht)
3e advent en kerst knutsel
Kerstspel
Kerst in de klas / leerlingen op 12 uur vrij
Kerstvakantie + studiedag leerkrachten

Uit het jaarboekje:
Brengen en halen
Kinderen die op de fiets komen, plaatsen hun fiets in de rekken bij de gymzaal. Als u met de auto
komt, kunt u de kinderen vanaf 8.00 uur laten uitstappen aan de voorzijde van de school op de kissand-ride strook (groene lijn). Zij gaan dan via de voordeur rechtstreeks door de hal naar het plein,
waar pleindienst (met gele hes) aanwezig is.
Als u de kinderen zelf wilt begeleiden naar het plein of naar de kleuterklas, moet u verderop parkeren
(tot 9.00 uur gratis).
We vragen u om zowel ’s morgens als ’s middags de IJsselstraat te ontlasten, zodat deze vrij blijft voor
voetgangers en fietsers.
 Uit de laatste regel vloeit voort dat u er rekening mee moet houden dat medewerkers van
handhaving boetes uitdelen als u niet in de vakken parkeert maar midden op straat of op de
stoep.
 We merken nu dat ouders menen dat hun kleuters al vanaf 8.00 uur in de klas gebracht kan
worden. De onderstreepte regel geeft aan dat kleuters, net als de andere leerlingen niet
eerder in de klas kunnen dan om 8.20 uur. Als u niet wilt dat uw kleuter voor die tijd (onder
toezicht pleindienst) alleen buiten wacht, blijft u er dan tot die tijd zelf bij. Een andere,
weliswaar betaalde, mogelijkheid is voorschoolse opvang bij de Toverlantaarn.

Voorschoolse opvang Toverlantaarn
De Toverlantaarn (antroposofische kinderopvangafdeling SKSG) biedt nog steeds VSO (voorschoolse
opvang) aan. Vanaf 7.30 uur worden de kinderen opgevangen in de onderste unit
(Doppejan/Sommeltje) op het toegangsplein naast de school. Leidster Emma brengt vanuit hier de
kinderen naar school (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Bij vso vraag op woensdag (is er
momenteel niet) vangen we de kinderen op aan de Lauwerstraat (Tummetot).
De voorschoolse opvang is € 8,13 (tarief 2019) per uur en is van 7.30 uur tot 8.30 uur. Ouders die
recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen hierover nog toeslag aanvragen.
Voor meer informatie kunt u online terecht bij www.sksg.nl of contact opnemen met de
klantenservice van SKSG : https://sksg.nl/contact/ (voor de tarieven, veel gestelde vragen en
telefoonnummers) of vragen naar Greetje Hartlief, medewerker planning en plaatsing.

Gratis stopcontacten
We hebben een kist met veel oude maar goed bruikbare stopcontacten over. Als je belangstelling
hebt, ga dan even naar onze conciërge Manfred.
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