
                                  

Waardevolle spullen 

Een van onze schoolregels is dat leerlingen alle waardevolle spul-

len verplicht moeten inleveren bij de leerkracht/assistent(e). De-

ze worden in de kluis, die in iedere groep aanwezig is, bewaard. 

De leerlingen krijgen om 15.00 hun spullen weer terug.   

We doen dit vooral om overlast, maar ook diefstal of verlies te 

voorkomen. 

                              Onthulling tulp 

Op 29 september is de tulp onthuld die al enige tijd bij het hek van 

onze school staat. Deze tulp is in het kader van het tulpproject ont-

worpen door Michelle Grol, een leerling uit de schoolverlatersgroep. 
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Contact met de leerkracht van uw zoon / dochter 

Voor vragen of mededelingen kunt u natuurlijk altijd bellen naar 
school om de leerkracht / assistent(e) van uw zoon / dochter aan de 
lijn te krijgen. (Voor 9.00 of na 15.00) 

U kunt ook direct  mailen naar Mandy de Jong (de intern begeleid-
ster). Deze mail wordt dagelijks gelezen. Zij zorgt ervoor dat de mail 
bij de juiste klas terecht komt of handelt dit zelf af. Op deze manier 

kan er soms nog sneller gereageerd worden door de school. Haar e-
mail adres is: m.dejong@herenwaard.nl 

Baby nieuws 

Juf Caressa en juf Anissa zijn allebei bevallen; Caressa van 

een jongen, Jaivey en Anissa van een meisje, Jawhara. 

Meester Erik is vader geworden van een zoon; Evan. 

Gefeliciteerd! 

Juf Burcu is vorige week weer begonnen, na haar verlof. 

We zijn blij dat zij er weer is. 

                             Filmdag 

Op donderdag 30 oktober hebben wij een filmdag in het theater 

in het kader van het thema. Normaal moeten wij betalen voor 

de huur van de zaal, maar vanaf nu niet meer! Omdat wij 

schoonmaakwerkzaamheden in het theater doen en magazijn-

werkzaamheden, mogen wij gratis gebruik maken van de film-

zaal! 
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