Beste ouders/verzorgers,
De eerste schooldag zit erop! Helaas
heeft de nieuwe vervoerder wat
startproblemen. We hopen dat dit
deze week is verholpen. Mocht u
klachten hebben, wilt u dit dan
doorgeven aan de vervoerder, maar
ook aan de gemeente.
We verwelkomen:
Danny,Amy,Devon,Colin,Brian,June,
Luc, Yousra,Jonathan, Briony en
Makalo bij ons op De Duinpieper en
wensen hen een goede tijd bij ons op
school.
De jaarplanner krijgt u per mail.
Deze is in kalendervorm. Hierop
vindt u naast vakanties en
studiedagen ook de diverse
activiteiten die we dit schooljaar
weer gepland hebben. Zoals
dinsdagochtend 10 oktober
waarbij de leerlingen van De
Duinpieper gaan optreden in theater
De Muze. Dit wordt een
dansvoorstelling. We hopen op veel
publiek, dus zet u t alvast in uw
agenda? Ik verstuur de jaarplanner
aanstaande vrijdag. Mocht u deze
dan niet ontvangen hebben, wilt u
dat dan doorgeven?
Deze nieuwsbrief krijgt u op papier.
Aan het eind van elke maand stuur ik
u de nieuwsbrief per mail. Indien u
de voorkeur geeft aan een papieren
versie, kan dat natuurlijk ook. Wilt u
dit dan even doorgeven?
ouderavond
Bij deze willen we u uitnodigen voor
de eerste ouderavond rond 26
september.

U krijgt hiervoor een uitnodiging van
de leerkracht .In dit eerste gesprek
is er een kennismaking en worden
met u de doelen voor de eerste
periode besproken.
Vandaag krijgt u de nieuwe
schoolgids. Hierin staat algemene
informatie, maar het is ook een
opzoekboekje. Achterin staat op
alfabetische volgorde veel praktische
zaken. Hierin staan bv ook alle
schoolvakanties en studiedagen.
De eerste studiedag is 25
september. We hopen dat u de
moeite wilt nemen om het boekje te
lezen en te bewaren.

Op donderdag hebben we
Fruitdag. Ook op andere
schooldagen willen we graag dat u
een gezond tussendoortje meegeeft,
maar op donderdag eten we allemaal
fruit in de 10 uur pauze.

Namens het Team van De
Duinpieper:
Met vriendelijke groet, Hermine
Verburg

