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*Bouwbulletin* 

Er wordt flink gewerkt aan de nieuwe locatie Kerkenbos. Hoewel het buiten-

werk door de vorst nu stil ligt, gaat het binnenwerk door. Volgens planning 

van de aannemer gaan we  uit van een verhuizing van onze spullen in de 

Meivakantie. De dag aansluitend aan de Meivakantie hebben wij als team 

nodig om het gebouw weer in te richten en gebruiksklaar te maken. Daarom 

hebben de leerlingen maandag 8 Mei een extra vrije dag. We begrijpen 

dat dit voor sommige ouders lastig kan zijn maar willen u vragen elkaar 

daarbij te ondersteunen door bijvoorbeeld de kinderen bij elkaar te laten 

spelen op die dag. 

Nieuwe naam 

Bij een nieuw gebouw gaan we ook over op een nieuwe naam. Met elkaar willen we deze naam be-

denken. Heeft u hierover ideeën, dan kunt u de naam, met toelichting, inleveren per mail aan 

e.stoel@gpown.nl  of in de ideeënbus stoppen bij de ingang van de school.  

Koffie ochtend 31 januari 

Dinsdagochtend is er een koffieochtend voor ouders. We willen dan doorpraten over de opmerkingen 

en ideeën die naar voren kwamen tijdens de ouderavond die ging over de samenwerking tussen team 

en ouders. U bent van harte welkom als de schoolbel gaat tot uiterlijk 10.00. 

Aanwezigheid: 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

 

Hier komt basisschool 

………. 

30 januari Schanskorf 6 februari Studiedag team 

31 januari Schanskorf 7 februari Schanskorf 

1 februari Afwezig 8 februari Afwezig 

2 februari Meerdaagse directeuren 9 februari Schanskorf 

3 februari Meerdaagse directeuren 10 februari Afwezig 

mailto:e.stoel@gpown.nl


Op donderdag 2 februari vanaf 9.00 uur liggen 
er in de aula weer schoolbibliotheekboeken 

klaar die gekaft moeten worden. 
 

 
 
 

Wij kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken.  
Dus als je die ochtend in de gelegenheid bent , 
schuif dan gezellig aan.  
De koffie (met wat lekkers) staat klaar! 
 
Graag tot dan! 
 
Francijn Brouwer, Aldy Nieswaag en Annemieke 
Goet 
 



Inmiddels wordt er al een aantal jaar op de maandagochtend gebeden voor de 
school, de kinderen, leerkrachten, ouders, TSO en andere bijkomende zaken. 

We zijn een klein vast team, maar sluit vooral aan, voor een enkele keer of vaker. 
Een jonger kind meenemen is geen probleem. 

Waar? In de aula te midden van de school. Tussen 9:00 en 9:30 uur. 

Data: 

30 januari 

13 februari 

  6 maart 

20 maart 

 

Bidochtenden 

Verbouwing Kerkenbos 


