Kindgericht
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Kwaliteit
Donderdag, 22 februari 2018
Open dag
Woensdag 28 februari van 10.30-12.00 uur
organiseren we onze jaarlijkse open dag. Op
deze dag zijn alle ouders van nieuwe kinderen
van harte welkom om een kijkje te nemen in
onze school. Op deze ochtend zijn er diverse
rondleidingen en worden deze ouders geïnformeerd over onze school en ons onderwijs.
Kinderen die voor 31-7-2019 vier jaar worden
moeten voor 1 april 2018 aangemeld zijn op
een basisschool. Kent u nog mensen die een
kind in deze leeftijd hebben attendeer ze dan
gerust op onze open dag. Heeft u zelf nog een
kind thuis dat volgend jaar naar onze school
mag, dan kunt u een inschrijfformulier ophalen
bij Ingrid. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de open dag.

Er is een massastudie verricht naar de huidige locatie van de KlimOp om na te gaan of dit de meest
geschikte locatie is. Hierbij is ook de verkeerssituatie rondom school in kaart gebracht.
Uitkomsten van deze onderzoeken worden 8 maart
meegenomen bij de besluitvorming. Wanneer de
huidige locatie van de KlimOp de locatie voor de
nieuw te bouwen school wordt, worden de kinderen van de KlimOp tijdelijk elders ondergebracht.
Op dit moment wordt bekeken of dit in het gebouw
van de Westkant zou kunnen. Ook hier moet de
gemeenteraad een besluit over nemen.
Helaas wordt u nu regelmatig eerder geïnformeerd
via de media dan door ons. We kunnen dit niet
voorblijven en gaan dit ook niet proberen. We kiezen ervoor zorgvuldig te zijn in onze berichtgeving.
U kunt er van uit gaan dat we u informeren wanneer er ontwikkelingen zijn en u hoort het zeker van
ons wanneer er besluiten genomen zijn in de gemeenteraad die betrekking hebben op de nieuwbouw en de toekomst van de KlimOp.

Eftelingdag

Voortgang nieuwbouw en locatiekeuze
Woensdag heeft u namens Leerrijk een brief
ontvangen over de locatiekeuze voor de nieuwe school en de tijdelijke huisvesting van de
kinderen van de KlimOp tijdens de bouw. Deze
brief ontving u n.a.v. een artikel hierover in het
Brabants Dagblad.
Voor alle duidelijkheid willen we ook via deze
nieuwsbrief benadrukken dat pas in de raadsvergadering van 8 maart a.s. een besluit genomen wordt m.b.t. de locatiekeuze van de
nieuw te bouwen school.

Dinsdag 20 maart mogen we met alle kinderen een
dagje naar de Efteling. Donderdag 1 maart ontvangt u een brief met meer informatie over deze
dag.

Om vast te noteren:


28 februari: Open dag 10.30-12.00 uur



28 februari: OV-vergadering



27 maart: studiemiddag team, alle kinderen
vrij!

