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De verbouwing vordert gestaag! Om u tijdens de verbouwingsperiode, die loopt tot
aan de tulpvakantie, goed te kunnen informeren ontvangt u minimaal een keer per
maand een speciale ‘De Pionier verbouwt’-nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u
informatie over de vorderingen, dingen die even anders gaan dan anders, zaken
waar we uw hulp hard bij nodig hebben, etc.
In deze derde nieuwsbrief aandacht voor:
- opgeven voor busvervoer na de kerstvakantie
- evaluatie busvervoer
- aandachtspunten busvervoer
- voortgang bouw
- contact met de leerkrachten
- gezocht! overblijfouders
Belangrijk!
Opgeven voor busvervoer na de kerstvakantie
Op vrijdag 8 december krijgen alle kinderen van de groepen 4 t/m 7 een brief mee
waarin staat hoe u uw kind kunt opgeven voor het busvervoer na de kerstvakantie.
Omdat voor de periode januari tot en met mei een nieuw contract met de
busmaatschappij wordt afgesloten, is het belangrijk dat wij uiterlijk woensdag 13
december weten welk kind wanneer van de bus gebruik wil maken. Wij zorgen dan
dat er genoeg plek in de bus is en vermijden onnodige kosten.
Evaluatie busvervoer
Omdat het afsluiten van een nieuw contract een mooi moment is om de afgelopen
weken te evalueren, willen we graag van u weten hoe het busvervoer is bevallen. Bij
de brief over het opgeven voor het busvervoer, die de kinderen op 8 december
krijgen, zit daarom een evaluatieformulier. Wilt u dit formulier invullen en uiterlijk
woensdag 13 december door uw kind bij de leerkracht laten inleveren.
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over wat er uit deze evaluatie naar
voren is gekomen.
Aandachtspunten busvervoer
De busouders doen er alles aan om het busvervoer zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De wijze waarop zij invulling geven aan deze taak verdient zeker onze
waardering en medewerking. Wij verzoeken daarom alle ouders en kinderen zich
vooral aan de gemaakte afspraken te houden. Bovendien willen wij u erop wijzen
dat het in ieders belang is dat de geldende verkeersregels nageleefd worden.

Voortgang bouw
De bouw verloopt nog steeds volgens planning. Bent u nieuwsgierig naar de
voortgang? Kijk dan snel op www.kbspionier.nl. U kunt daar per week de
vorderingen bekijken.
Contact met de leerkrachten
U wilt de leerkracht van uw kind graag even spreken, maar omdat uw kind met de
bus naar Kamelenspoor gaat, ziet u de leerkracht minder. Een vervelende situatie
waar we even mee zitten, maar waar we wel wat aan kunnen doen. Mocht u de
leerkracht van uw kind willen spreken, bel dan altijd naar school 0346- 287811. Wij
geven dan uw boodschap door en/of vragen de leerkracht u - op een later tijdstip terug te bellen.
Gezocht! Overblijfouders
Vindt u het leuk om met kinderen te werken? Heeft u iedere week op een of meer
vaste dagen tussen de middag tijd om iets leuks te doen op de school van uw kind?
Meldt u zich dan aan als overblijfouder op De Pionier of op Kamelenspoor. Voor
meer informatie over tijden, betaling, etc. kunt u contact opnemen met Laya
Lindeboom van Theeplein: 06-24464911

De bouwplaats mag alleen betreden worden met nadrukkelijke
toestemming van de uitvoerder.
De volgende ‘De Pionier verbouwt’-nieuwsbrief verschijnt op woensdag 17 januari.

