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Campina schoolmelk
Van Campina kregen wij bericht dat zij, met ingang van het nieuwe schooljaar,
gaan stoppen met het leveren van schoolmelk aan onze school. Vanuit logistiek
oogpunt is er een ondergrens van minimaal 5 abonnementen per school. Wij
hebben minder dan 5 abonnementen.
Campina zelf zal de desbetreffende ouders informeren.

Oudertevredenheids Enquête
Twee weken geleden informeerden wij u over de resultaten van het
Oudertevredenheids 0nderzoek.
Van verschillende ouders kreeg ik daarna bericht dat het digitaal niet gelukt
was en dat ze graag op papier de enquête nog wilden invullen.
Inmiddels hebben die mensen dat gedaan (bedankt voor uw moeite!) en dat
betekent dat de resultaten bijgewerkt moeten worden. Over de hele linie heeft
het geen grote gevolgen maar het betekent wel dat het praten over de
lestijden en het denken over een continurooster nog eens heroverwogen gaat
worden. we zullen het volgend schooljaar op de MR-agenda zetten. Natuurlijk
informeren wij u als er veranderingen op til zijn!

Na onze bag2school actie afgelopen april, waar we een mooi bedrag voor onze kinderen op
school hebben ingezameld, staan er op ons schoolplein 2 containers van Bag2school, waar u
nog steeds elke vrijdag van 8:30 uur tot 15:30 uur uw kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen en handtassen in kan deponeren. 1 container
is al vol. Hoe gaaf zou het zijn als we voor de zomervakantie de andere container ook vol
kunnen krijgen. Vraag familie, buren en kennissen of ze nog oude kleding hebben.
Sjouwen, slepen, sleuren met die zakken: hoe meer volle zakken van 10 kilo, des te meer
geld er in het laatje van de school komt om leuke dingen te kopen, zoals spelletjes,
buitenspeelgoed en boeken.

Géén toppers deze week!




Maandag 27 juni: Studiedag. Kinderen vrij!
Vrijdag 8 juli: Rapporten mee

