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Nieuwe lay-out en nieuwe naam nieuwsbrief 
Zoals u ziet heeft onze nieuwsbrief een nieuwe lay-out en een nieuwe naam gekregen. 
Deze lay-out sluit aan bij ons schoolplan. De leerlingraad heeft meegedacht over de 
naam van de nieuwsbrief.  

 

Inloop en ouderhulp 
Eindelijk mogen we elkaar weer binnen een straal van 1,5 meter ontmoeten en ook de mondkapjes hoeven in het 
gebouw niet meer gedragen te worden. Vanaf 7 maart willen wij u van harte uitnodigen om na schooltijd tot 14.30u 
een kijkje in de klas te komen nemen. Voor schooltijd vragen wij u om afscheid te nemen op het plein en de 
kinderen alleen naar binnen te laten gaan, zoals eerder is gecommuniceerd in nieuwsbrief 2. Van unit 1/2/3 staat er 
altijd een leerkracht buiten om de kinderen op te vangen. In geval van nood kunt u voor schooltijd even mee naar 
binnen lopen. Na schooltijd komen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten en kunt u indien gewenst even 
in de klas komen kijken. Houdt u er rekening mee dat de inloop voor de kinderen van 8.20 tot 8.30u is. Om 8.30u 
moeten de kinderen in de klas zijn en begint de leerkracht met de les.  

Vanaf 7 maart is het ook weer mogelijk om bij thema-openingen of afsluitingen ouders uit te nodigen.  

Wij hopen u allemaal weer in de school te kunnen ontmoeten! 
 

Schoolbibliotheek 
Op dinsdag 8 februari werden er dozen met nieuwe boeken de 
school binnen gebracht en mochten de klassen onder begeleiding 
van de bibliotheek van Best en de Boekenberg alle boeken 
bekijken. De boeken die de kinderen het leukste vonden, hebben 
we gehouden en deze staan nu in de schoolbibliotheek. U bent 
van harte welkom om de nieuwe boeken 
te komen bekijken.  
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Nieuw gebouw, Aarlesche Erven 
 

Zoals u weet is de wijk Aarlesche Erven ‘een omgeving waarin 
natuur de ruimte krijgt, waar mens en natuur naast elkaar leeft 
en waar met respect naar de toekomst wordt gekeken.’ De 
school zal met haar concept ook aansluiten op deze duurzame 
en groene gedachte. Daarom zijn er deze week enkele leden 

van het ontwerpteam bij De Verwondering, een duurzame en 

ecologische basisschool, in Almere gaan kijken om inspiratie 

op te doen voor ons nieuwe gebouw in Aarlesche Erven. Deze 

school is volledig duurzaam gebouwd en bestaat uit bijna 

alleen maar natuurlijke materialen, zoals hout, leem en kurk.    

 


