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vrijdag 26 augustus 2022

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen dagen zijn wij al begonnen met de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar. Wij zijn er helemaal klaar voor en hebben er veel zin in.
In deze ouderinfo willen wij u informeren over de gewijzigde verkeersituatie,
en een aantal praktische afspraken.
Keerlus/ Kiss and ride
In de zomervakantie is er bij de ingang van het schoolplein een keerlus
aangelegd. Deze lus is een kiss and ride.
U kunt hier dus niet uw autoparkeren.

Het is de bedoeling dat als u, uw kind wil
afzetten er in rijdt en keert.
Als u, uw kind naar binnen wilt brengen of
een afspraak heeft, dan kan u de auto aan
de overkant of op de Th. Weeversweg op de
daarvoor bestemde plek uw auto parkeren.
Om de veiligheid te waarborgen dat de
leerlingen veilig de school inkunnen, stappen
de leerlingen die op de ﬁets komen af als ze
de verkeerslus ingaan en lopen via het
voetpad naar de school.

Belangrijke data
September:
29 augustus: start
schooljaar.
8 september: start
eerste zwemles.
12 september t/m 23
september:
kennismakingsgesprekken

Ingang
De leerlingen van de onderbouw, dit zijn de de groepen: Grote Beer, Ster,
Maan, Komeet en Zon verzamelen op het achterplein. De kinderen kunnen via
het hek aan de achteringang van de school of via de ingang aan de zijkant
van het plein aan de voorzijde naar het achterplein lopen.
De leerlingen van de groepen, Pluto, Mars, Neptunus, Uranus, Venus, Aarde
en Jupiter verzamelen op het schoolplein aan de voorzijde van het gebouw.
De bel gaat om 8:40, zodat de lessen om 8:45 uur kunnen beginnen.
Ouders in de school
Natuurlijk bent u heel erg benieuwd hoe de klas van uw kind er uitziet en wilt
u graag kennismaken met de leerkracht. Tijdens de eerste schoolweek mag u
met uw kind mee naar binnen.
Vanaf de tweede schoolweek, mogen de ouders van groep Maan op woensdag
mee naar binnen met de leerlingen. De ouders van groep Zon en Komeet op
donderdag. De andere dagen gaan de leerlingen samen met de leerkracht
naar binnen. Voor de overige groepen geldt dat de leerlingen samen met de
leerkracht naar binnen.
Elektrische steps
Vorig schooljaar kwamen er veel leerlingen met de elektrische step naar
school. Deze werden in de school geparkeerd. Vanaf komend schooljaar is dit
vanwege de hoeveelheid elektrische steps niet meer mogelijk om de step in
de school te parkeren.
Gezonde school
Wij zijn een gezonde school, dit betekent dat wij fruit eten in de eerste pauze,
liefst bruin brood tussen de middag. Qua drinken, drinken de leerlingen water
of melk.

Tot maandag a.s.!!

De volgende ouderinfo verschijnt woensdag 28 september 2022
Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

