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Om te onthouden!
Schoolvakanties
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en 2e paasdag
Studiedag
Meivakantie
Studiedag BSO
Hemelvaart
Studiedag BSO
Zomervakantie

17 februari 2020
10 april 2020
17 april 2020
27 april 2020
20 mei 2020
21 mei 2020
22 juni 2020
20 juli 2020

23 februari 2020
13 april 2020
10 mei 2020
22 mei 2020
30 augustus 2020

Studiedag en vakanties, eventueel opvang nodig ruim van te voren aanvragen.
Zomervakantie zijn we 3 weken gesloten t.w. week 31, 32 en 33!
Peutergroep is 6 weken gesloten in de zomervakantie.
Welkom en afscheid.
In januari zijn er twee nieuwe Wereldreizigers bij ons gekomen.
Luuk en Robine, zij komen allebei op woensdag bij ons.
Heel veel plezier bij onze peutergroep.
Volgende week dinsdag 11 februari gaan wij bij de Wereldreizigers afscheid
nemen van Ninthe. Wij wensen Ninthe heel veel ontdekkingsplezier voor de toekomst.
Afscheid juf Elisabeth
Beste Ouders,
De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier bij De Wereldkinderen gewerkt. Onlangs is er een
andere uitdaging op mijn pad gekomen. Hierdoor heb ik besloten De Wereldkinderen te verlaten.
Dinsdag 11 februari ben ik voor het laatst bij de peutergroep.
Woensdag 19 februari ben ik voor het laatst aanwezig bij de BSO.
Ik wil jullie via deze weg allemaal bedanken voor de leuke en gezellige tijd en
wellicht tot in de toekomst!!
Groetjes Elisabeth

Renovatie Daltonschool De Wereldweide
Komende week komt het projectteam bij elkaar om de plannen voor renovatie van onze school te
bespreken. Naast Frits Hilbrink zitten daar een bouwdeskundige, de beleidsmedewerker
huisvesting van stichting Proo en de beleidsmedewerker van de gemeente Oldebroek in. Een
architect zal ook nog aansluiten. We willen heel veel en heel snel, maar dat blijkt toch anders te
gaan. Er is veel overleg over de plannen en de mogelijkheden en dat heeft tijd nodig.
Minder aanwezigheid Juf Marieke.
De komende weken zal juf Marieke voor 50 procent aanwezig zijn. Tot die tijd neemt
Juf Romynique nog steeds verschillende taken van haar over.
Om de werkdruk bij ons allen weg te proberen te halen is er een vacature gezet.
Hopelijk wordt deze snel gevuld.
Opening.
Zaterdag 15 februari gaat Ontmoetingscentrum de Klinker weer open met daarin het Leger des
Heils. U heeft vast al gezien dat ze hard aan het werk zijn om de voormalige schoolruimtes anders
in te richten.
Natuurlijk zijn wij daarbij.
Bent u ook nieuwsgierig? U bent van harte welkom. De feestelijke opening, door wethouder
Liesbeth Vos, is om 10.30 uur op het nieuwe adres, Klimopstraat 1.

