Nieuwsbrief 2 12 september 2017
Verkeersveiligheid
Het parkeren bij de school gaat gelukkig alweer een stuk beter. We willen u vragen de
instructies van de mensen met de oranje hesjes op te volgen. Er is nog wat oponthoud bij
het zebrapad naar de ingang van de school. Wij proberen hiervoor een oplossing te vinden.
We willen u nogmaals op de kiss and ride strook wijzen. Op deze strook kunt u uw kind
afzetten en direct doorrijden. Let er wel op dat u uw auto zover mogelijk doorrijdt op deze
strook en niet te lang blijft staan zodat er geen opstoppingen ontstaan.
Nieuw lid MR
We mogen Janto Djamin van harte welkom als nieuw lid van de MR.
Informatie avond 14 september
Hieronder nogmaals het programma van de informatieavond aanstaande donderdag. We
hopen u allen te mogen verwelkomen.
Donderdag 14 september zal de informatieavond plaatsvinden. Tijdens deze avond wordt u
geïnformeerd over de leerstof en de activiteiten die er het komende schooljaar in de klas
van uw kind gaan plaatsvinden. Daarnaast zal er door verschillende externe partijen zoals
logopedist, EOZ, Buitenschoolse Remedial Teachers, huiswerkbegeleiders etc. informatie
worden gegeven over hun expertise en wat zij kunnen betekenen voor u en uw kinderen.
De avond begint om 18.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Elke leerkracht zal de informatie
over de groep twee keer geven. De eerste keer van 18.00 uur tot 18.45 uur en de 2de keer
van 19.00 uur tot 19.45 uur. Op deze manier kunnen de ouders die kinderen hebben in
verschillende groepen bij beide leerkrachten aanwezig zijn. Voor, tussentijds of na de
groepsinformatie kunt u een bezoek brengen aan onze informatiemarkt.
Mocht u geen oppas hebben voor uw kinderen dan kunt u gebruik maken van de opvang op
het plein die door de school geregeld wordt.
Bibliotheekouder gezocht
Lijkt u het leuk om wekelijks te helpen met het netjes houden van de bibliotheek in de
school? Dan bent u van harte welkom! Het zal gaan om het ordenen en labelen van boeken.
Heeft u interesse, stuur dan een mail naar: marjolijn.haarhuis@pelikaanschool.com

Voorstellen
Hieronder stelt onze nieuwe collega Evelien Mangelsdorf zich voor.
Bon dia! Ik ben Evelien Mangelsdorf en sinds 1 juni 2017 op het heerlijke Bonaire. Dit jaar
ben ik de onderwijsassistent van de groepen 4. In Nederland heb ik al een aantal jaren voor
de klas gestaan, voornamelijk bij de kleuters en groep 3. Ik ben blij dat ik met deze ervaring
de leerkrachten nu kan ondersteunen. Daarnaast ook de kinderen, zodat zij zoveel mogelijk
op hun eigen niveau kunnen werken. Mijn hobby’s zijn salsadansen, paardrijden, lezen en
sinds ik op het eiland ben ook snorkelen!
Belangrijke data de komende weken:
Informatieavond
14 september2017
Studiedag
25 september 2017
Regatta vakantie
9 t/m 13 oktober 2017
Hartelijke groet,
Gerald Kolenbrander en Klasien Jager

