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KOMENDE ACTIVITEITEN
datum

Vrijdag 4 september 2015
Maandag 7 september 2015
Dinsdag 8 september 2015
Donderdag 10 september 2015
Maandag 14 september 2015
Woensdag 30 september 2015
Donderdag 8, vrijdag 9 oktober en
woensdag 14 oktober 2015

activiteit
Schoolbeginfeest
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
18.30 – 20.00uur Info-avond
20.00 – 21.30uur Info-avond
19.30 – 21.00uur Info-avond
Sportdag tot 12.45 uur
Studiedagen, leerlingen vrij

groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen
groepen

3
5
4
6
7
8
1-2

WE ZIJN WEER BEGONNEN!
Vandaag zijn we gestart op onze nieuwe locatie aan de Humperdincklaan. Vanochtend
zijn de meeste leerlingen met 9 bussen vervoerd. Ook kwamen enkele leerlingen zelf
met hun ouders naar school. Aan de Humperdincklaan stond een groep van ouders
klaar om onze leerlingen te verwelkomen. Vele ouders hadden hun kinderen aan de
Tenierslaan op de bus gezet en waren vervolgens naar de Humperdincklaan gefietst
om de bussen weer op te wachten. Er stond zelfs een opa klaar om zijn kleindochters
welkom te heten op hun eerste schooldag na de zomervakantie. Onze leerlingen
hebben er weer zin in! Inmiddels hebben de meeste groepen al een oriëntatieronde
door de school gemaakt en kunnen de kinderen hun weg hier al wat vinden. Het grote
grasveld is gemaaid dus er kan ook volop gespeeld worden. Daarnaast worden we
vandaag ook nog verwend met de zon. Een beter begin van een nieuw schooljaar
kunnen we ons niet wensen! Fijn om jullie weer allemaal te mogen begroeten.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
Vandaag heeft u een bericht ontvangen met daarin een tijdelijk nummer van onze
school. Helaas zijn we telefonisch nog steeds niet bereikbaar op ons eigen
telefoonnummer 040-2433949. Dat betekent dat u ons alleen kunt bereiken op ons
tijdelijke telefoonnummer 06-36383872. Er wordt hard gewerkt aan de oplossing om
zo spoedig mogelijk weer ons vertrouwde nummer werkend te hebben.

SCHOOLBEGINFEEST VRIJDAG 4 SEPTEMBER
Op vrijdag 4 september vieren we dat het schooljaar is begonnen en maken we nader
kennis met onze nieuwe klas, de leerlingen en de juf of meester. Omdat we dit
schooljaar op een andere locatie gehuisvest zijn, gaan we geen uitstapjes maken. We
vieren feest op school aan de Humperdincklaan. Het programma zal bestaan uit een
gezamenlijke viering op het schoolplein (bij goed weer) van 9.00 tot 10.00 uur.
Vervolgens zullen we gedurende de dag ons allemaal vermaken met
gezelschapsspelletjes in de klas, buitenspelen op onze nieuwe schoolpleinen, een
uitgebreide rondleiding door en om de nieuwe school en een lekkere verrassing om te
vieren dat het schooljaar weer begonnen is. Uiteraard bent u uitgenodigd om bij onze
viering te komen kijken, mits het goed weer is en wij deze buiten kunnen houden. Wij
hopen u allen te zien. De school is deze dag gewoon op de reguliere schooltijd van
14.45 uur uit waarna de bussen zullen vertrekken. Uw kind neemt voor deze dag ook
gewoon de hapjes en lunch mee als normaal.

HERHAALDE INFORMATIE IVM ONZE ORGANISATIE VERVOER VOOR DE
HUMPERDINCKLAAN
Parkeren bij de Humperdincklaan
Ouders/ verzorgers die met de auto naar de Humperdincklaan komen, vragen we met
klem te parkeren op de parkeerplaats tegen over Dominos pizza’s. De schoolbussen
parkeren aan het trottoir bij de school waardoor hier niet geparkeerd kan worden.

Ziekmeldingen.
’s Ochtends vertrekken de meeste kinderen met de bussen van de Tenierslaan naar de
Humperdincklaan. In iedere bus gaat ook een leerkracht als begeleiding voor de
kinderen mee. Omdat het busvervoer volgens vaste tijden loopt, hebben de
leerkrachten bij vertrek geen tijd om met u in gesprek te gaan. Zij hebben de
verantwoordelijkheid om veilig en op tijd met de leerlingen te vertrekken naar de
Humperdincklaan. Natuurlijk kunt u altijd via mail of telefonisch een afspraak maken.
’s Middags, wanneer de bussen terugkomen op de Tenierslaan is er meer tijd om u te
woord te staan. Ziekmeldingen kunnen direct telefonisch naar de school worden
doorgegeven.

Organisatie
Iedere bus heeft 50 zitplaatsen. In iedere bus is ook een leerkracht aanwezig, voor de
begeleiding van de leerlingen.
De indeling van de bussen is als volgt.
Bus 1: kleuters 1/2A en 1/2B
Bus 2: kleuters 1/2C en 1/2D
Bus 3: kleuters 1/2E en het restant van de groepen 3-4-5-6-7-8
Bus 4: groepen 3
Bus 5: groepen 4
Bus 6: groepen 5
Bus 7: groepen 6
Bus 8: groepen 7
Bus 9: groepen 8.
Hieronder nogmaals de instap –en reistijden voor komend schooljaar.
Tenierslaan:

Humperdincklaan:

Ma/di/do/vrijdag
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Ma/di/do/vrijdag
instappen
14.45 uur
vertrekken 14.55 uur
aankomst
15.15 uur

Op woensdag;
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Op woensdag;
instappen
12.15 uur
vertrekken 12.25 uur
aankomst
12.45 uur
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