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Planning fase 2 schoolplein: “In drie stappen het bos in!
Maandag 15 mei

Vanaf dinsdag 16 mei

Corstian de Stadstuinman heeft toestemming gekregen van Niek
Koppelaar de boswachter van het Zuid Hollands Landschap om met
de werkzaamheden te gaan beginnen. Die dag wordt gestart met
het plaatsen van het nieuwe kastanjehouten hekwerk in het bos.
Het oude ijzeren hekwerk zal worden weggehaald. Leo Winkelhorst
(onze oud-directeur) heeft aangeboden het oude hekwerk te
verwijderen en af te voeren. Dat kan hij natuurlijk niet alleen.
Daarom vragen we hulp van sterke, handige helpers.
Wie wil en kan helpen?
De stadstuinman Corstian en zijn helpers gaan aan de slag met de
overgang van plein naar bos en vice versa. Dezelfde organische
vormen zullen worden doorgezet als welke op het andere deel van
het plein zijn gerealiseerd. Leerlingen mogen weer helpen met de
beplanting en uitrijden van houtsnippers voor de paden.

Het oude hek eruit en afvoeren is een klus die
er volgende week ook bij hoort.
Op de foto hiernaast is duidelijk te zien waar
het nieuwe hekwerk komt.

We zoeken nog steeds helpers om het oude hekwerk te kunnen verwijderen op dinsdag
en/of woensdag 16 en 17 mei. Wellicht is het voor menig ouder makkelijker om na
werktijd of in de avonduren een handje te helpen? Dan horen wij dat graag. Daar
kunnen we dan rekening mee houden.
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Woensdag 17 mei komt de schoolfotograaf!
Zit je haar in de krul en geen vlekken op je shirt? Dan kun je op de foto.
Op woensdag 17 mei aanstaande komt de schoolfotograaf weer naar school. In de loop van
de ochtend gaat ieder kind en iedere groep op de foto. We beginnen om 8.30 uur direct met
de kleutergroepen en zo gaan we verder naar groep 8.
Als alle groepen geweest zijn, gaan de broers en zussen gezamenlijk op de foto.
Na schooltijd vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom om een familiefoto te laten maken.
Zo kunnen broers/zussen/neven/nichten enz. die niet bij ons op school zitten (of niet meer)
ook met elkaar op de foto. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u op school
in de gang de intekenlijst hiervoor vinden. Graag de namen van de kinderen hierop invullen
en dan zal de fotograaf op volgorde van intekenen de foto’s maken. Bent u niet in de
gelegenheid om in te (laten) tekenen en u wilt alsnog een foto laten maken, dan sluit u
automatisch aan op de laatste al ingetekende op de lijst.
Onze dames van de ouderraad zijn die ochtend aanwezig om alles in goed banen te leiden.
De fotograaf stelt het zeer op prijs als de ouders/verzorgers netjes wachten op de gang. De
dames van de OR begeleiden de kinderen naar de fotograaf. Dit om de leukste en mooiste
foto’s te kunnen maken van uw kinderen.

Werkgroepen fusie.
Heeft u zich al opgegeven voor een werkgroep voor de onderzoeksfase van de fusie? Dat kan
nog steeds. We vinden de inbreng van ouders heel belangrijk.
De werkgroepen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Onderwijs en organisatie
Identiteit (burgerschap en sociaal klimaat)
Huisvesting
Verkeer en omgeving
PR/Communicatie

In nieuwsbrief 2 van 20 april j.l. (Toekomst Driehoek/Mildenburg) staat een uitgebreidere
uitleg hierover. Opgeven kan via het emailadres c.stenneken@primovpr.nl.

