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Beste wensen!
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2017,
dus al is januari al bijna twee weken
oud, namens het hele team:

Werkzaam h ed en str aat
Vanaf volgende week gaan de bestratingswerkzaamheden aan de Herman de Ruyterstraat plaatsvinden. Dit kan enige verkeershinder opleveren, vandaar dit bericht in
onze nieuwsbrief.
Vanaf maandag 16 januari wordt gestart met de opgang naar de dijk / het Merwedekanaal.
Daar waar nu tijdelijke parkeerplaatsen gemaakt zijn, wordt de rijbaan verlegd naar de
andere kant van de straat. Langs de sloot worden nog enkele bomen gekapt en aan
die kant komen de parkeerplaatsen. Daar zullen ook de ondergrondse containers
geplaatst worden.
Vervolgens zal de straat direct voor de school en PS/KDV aan de beurt zijn (en daarna
dan het Hugo de Grootplein/-straat). Tijdens de werkzaamheden wordt in logische
delen de straat afgezet. De school zal in alle gevallen bereikbaar zijn, maar soms
wellicht via een andere kant dan u gewend bent.
Voor de school zal ook een ‘kiss & ride’ strook komen. Hier hebben wij de gemeente
om verzocht, omdat het aan- en uitgaan zorgt voor een behoorlijke piek in de toch
smalle straat. Met deze strook hopen wij dat het verkeer toch zo goed en vooral voor
onze kinderen zo veilig mogelijk kan doorstromen. Ook zal het hek van
het schoolplein iets verzet worden, zodat er een brede stoep komt, waar
ouders veilig op hun kind kunnen wachten. Wij zijn erg blij met de uitvoering van onze plannen door de gemeente!
Afhankelijk van het winterweer kan dit tot half/eind februari duren.
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Wat gebeurt er op
de J.P.Waale?
 24 jan. Voorstelling
gr.1 t/m 3 in De
Bogerd
 30 jan. Voorstelling
gr.7/8
Peeriscoop
 16 feb. Voorstelling
gr.4 t/m 6 Peeriscoop
 In 2017 =
J.P.Waale 85 jaar!
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Nieuw: peuterspeelzaal boven!
Door de groei van de Lingewijk kreeg SKG te maken met een
wachtlijst voor de peuterspeelzaal. En dat terwijl wij een lokaal nog
(min of meer) leeg hadden staan! Dat was reden genoeg om snel
tot een samenwerking te komen.
Vanaf januari zit PSZ Ookie Dookie dan ook boven, naast groep 7/8
gevestigd. Hiervoor waren slechts wat kleine aanpassingen nodig.
We hebben al gemerkt dat er van geluidsoverlast totaal geen sprake
is. We zien zelfs een toenemend aantal kansen om tot een nog
intensievere samenwerking te komen, waarvan zowel kinderen als
ouders kunnen profiteren.

Enquêtes

hoofdluis

Binnenkort zult u weer een uitnodiging ontvangen om een digitale
vragenlijst in te vullen. Graag horen
we van ouders, maar ook van
kinderen én leerkrachten wat goed
gaat op school, maar ook waar
aandachtspunten zitten. Zo weten
wij of we de goede dingen doen én
of we ze goed
doen.
Help ons een
nog betere
school voor uw
kind te worden!

Na elke vakantie houden wij een hoofdluiscontrole. Een
check om te zorgen dat we die vervelende kriebelbeestjes
op tijd zien en het geen probleem wordt. Even wat tips
op een rijtje:


Controleer regelmatig het haar van uw kind (ook als
het nog nooit hoofdluis heeft gehad). U ziet dan
ook meteen of kinderen die zelf douchen/haren
wassen dat ook goed doen (en er geen restjes gel
achterblijven - het luizenteam komt dat helaas nog
weleens tegen).



Bij twijfel: altijd kammen en blijven kammen. Een
flinke scheut conditioner zorgt voor glad haar, waar
de luizenkam makkelijk door gaat.



U hoeft niet alles te wassen als er een keer hoofdluis
is! Dat helpt niet. Stop energie en tijd in kammen!

VERWACHT!!! Sneeuw??? WINTERPRET!!!
Mocht er sneeuw vallen dan
vragen wij u uw kind warme
winterkleren aan te trekken!
Het is dan leuk om een SLEE
mee te nemen!

