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Belangrijke data de komende weken

Bonaire dag (alle kinderen vrij) dinsdag 6 september 2022

Regatta vakantie 3 t/m 7 oktober 2022

Welkom
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de eerste week zit er al bijna weer op!
Alsnog een hartelijk welkom aan alle nieuwe leerlingen, dit schooljaar zijn dat er 45.
Natuurlijk ook een welkom aan 7 nieuwe collega’s.

Op de website van onze school https://bsdepelikaan.com/ kunt u de nieuwe schoolgids voor
dit schooljaar vinden alsmede de jaaragenda en de nieuwsbrieven. Heeft u daarnaast nog
andere vragen dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind of bij een van de
directieleden.

Op maandag 29 augustus is er voor de ouders van de groepen 1/2 en 3 een
informatieavond, de betreffende ouders hebben daar al een mail over ontvangen. Voor de
ouders van de kindereren in de groepen 4 t/m 8 zijn er op dinsdag 30 augustus en
donderdag 1 september kennismakingsavonden. Ook daarvoor ontvangt u van de
groepsleerkracht van uw kind een uitnodiging.

Verder wijs ik u alvast op een speciale ouderavond op dinsdag 25 oktober a.s. Op deze
avond zijn er diverse workshops, verzorgd door leerkrachten van de school.
De onderwerpen zijn divers en u moet dan denken aan informatie over lesmethodes, een
nieuwe ouderapp, de rol van de RvT en MR, nieuwbouw van de school, EOZ en
specialistische voorzieningen, groep 8, levelwerk, IPC, en naschoolse opvang.

Halen en brengen van de kinderen
De kinderen zijn vanaf 07.00 uur welkom op het schoolplein. Vanaf 07.10 is er toezicht op
het plein en om 07.20 uur kunnen de kinderen naar de desbetreffende klas. Leerlingen uit
de groepen 1/2 en 3 mogen door de ouders bij de nooddeuren worden afgezet. Zij mogen
echter nooit zonder toezicht van betreffende ouder worden achtergelaten bij de nooddeuren.
De nooddeuren gaan om 07.20 uur open. Indien u uw kind eerder wilt brengen dan kan hij/zij
op het schoolplein worden gebracht.

Halen van de kinderen kan om 12.45 uur bij de klassen van uw kind. Kinderen t/m groep 5
mogen niet zonder ouderlijk toezicht van het plein, zij moeten door hun ouders op het plein
worden opgehaald. Het is voor kinderen niet toegestaan om over het naastgelegen
bouwterrein te lopen.

Tenslotte vragen wij u nadrukkelijk om uw kind op tijd te brengen, vóór 07.30 uur. Het is voor
de groep erg storend als er nog kinderen na 07.30 uur binnen komen.



Afscheid van onze gewaardeerde conciërge en welkom voor de nieuwe conciërge.
Helaas gaat Raoul Ahamadou onze school na bijna 4 jaar verlaten. Hij gaat werken bij
Caribbean Tuna International als bedrijfsmanager. Raoul heeft zich altijd enorm ingezet voor
onze school en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. Wij zullen zijn vriendelijkheid en
enorme gulle lach gaan missen. Raoul bedankt voor alles wat je voor de school hebt
gedaan!

Gelukkig hebben wij ook een nieuwe conciërge kunnen vinden. Vanaf maandag 29 augustus
a.s. zal Brian Albus ons team komen versterken.

Parro ouderapp
Vanaf 1 september aanstaande, zal de school gaan werken met een ouderapp. Vanaf dat
moment zal de communicatie tussen ouders en school via deze app gaan. U ontvangt een
dezer dagen een mail waarin we u meer uitleggen over het aanmaken van een account en
het gebruik van de app.

Met vriendelijke groet,

Mieke van Vliet en Gerald Kolenbrander
Directie bs De Pelikaan


