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We hopen samen met u en uw kind een mooie
kerstviering te hebben.

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De kerstcommissie.

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de
komende week. Een brief waar al heel wat ouders

Communicatie met de PARRO-app

naar hebben uitgekeken, omdat we hierin iets

Het heeft even geduurd, maar inmiddels

meer vertellen over de kerstviering!

kunnen we gebruik maken van de PARRO-app.

Allen alvast een goed weekend.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief
waarop meer informatie over deze app staat.

Agenda
Telefonische bereikbaarheid
Woensdag 19 december:


17:30 uur Kerstviering De Arend

Vrijdag 21 december:


12:00 uur Vakantie begint.

Nu we met twee scholen op één locatie zitten,
kan het gebeuren dat u door één van de
medewerkers van de school wordt gebeld op
een voor u onbekend nummer. Dan wordt er
gebeld met de telefoon van De Wingerd. Dat

Mededelingen

werkt nu eenmaal zo in de praktijk.
We

Kerstviering 19 december
Nog even en dan hebben we de kerstviering op

zullen

de

komende

maanden

de

voorbereidingen treffen om voor beide scholen
onder hetzelfde nummer bereikbaar te zijn.

school. Deze keer geen voorstelling/toneel van de
kinderen, maar een wandeling langs verschillende taferelen die door het personeel van de Arend
en een paar collega’s van de Wingerd gespeeld
worden. Ouders lopen samen met hun kind, en de
groep waar uw kind is ingedeeld, langs de
verschillende taferelen. Een ‘herder’ neemt u mee

Toestemmingsformulieren
Uit controle van de administratie blijkt dat nog
niet alle ouders hun toestemmingsformulier
hebben ingeleverd. M.n. voor het gebruik van
de PARRO-app is dat wel gemakkelijk. Wilt u
dat alsnog doen?

op weg.
U krijgt (of u heeft inmiddels gekregen) een
uitnodiging met de tijd wanneer u wordt verwacht.
We willen u vragen om ook echt op dit tijdstip
aanwezig te zijn. We verwachten dat het
ongeveer een uurtje gaat duren.

Hekken
Als u ons plein verlaat, wilt u dan het hek achter
u in het slot trekken? Zo voorkomen we dat wij
denken dat de hekken op slot en dicht zijn,
terwijl dat niet zo blijkt te zijn.
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