Vrijdag 3 juli: alle kinderen vrij (start van de zomervakantie).
Maandag 17 augustus: start schooljaar 2020-2021!

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief allereerst het woord aan MEESTER CEES …

Beste ouders en kinderen,

Wat een bijzondere dag vandaag. Loop ik ’s morgens de school in, zie ik mezelf zitten, genietend van
mijn pensioen. Want ja, het is echt zover nu. Na 40 jaar neem ik afscheid van de Wilgeroos (voorheen
H. Hartschool). Maar wel een heel leuk afscheid (ondanks Corona), met ’n bezoekje aan alle groepen
waarbij de kinderen dansten, zongen (zachtjes), gedichten voorlazen en herinneringen ophaalden.
Dat was heel gezellig.
Alle kinderen, ouders, klassenouders, activiteitencommissie en collega’s bedankt voor alle mooie
woorden, kaartjes en cadeaus. Ik wens u allen alle goeds voor de toekomst en kom zo nu en dan wel
even langs op de Wilgeroos voor een bakkie en de geur van de school.

Meester Cees

Meester-/juffendag
Wat een fantastische actie vanuit de Activiteitencommissie (Shirley en Sabrina). Alle ouders en
kinderen heel hartelijk bedankt voor alle lieve, feestelijk ingepakte, cadeautjes. We zijn enorm
verwend.

Team Wilgeroos

Een nieuwe app om u als ouder te informeren
Vanaf 22 juni zijn we gaan werken met de Wilgeroos-App. Deze app stelt ons in staat om in een
beveiligde omgeving en op een laagdrempelige manier u te informeren over allerlei
zaken/activiteiten waar wij als school mee bezig zijn. Voordat u de app kunt gebruiken krijgt u een
brief waarin een inlogcode staat vermeld. Deze brief is met de kinderen meegegaan op maandag 22
juni.
Inmiddels hebben een aantal leerkrachten al leuke foto’s in de App gezet. Heeft u de App nog niet op
uw telefoon … Het is absoluut de moeite waard de App toch te installeren.

De afgelopen tijd
Nog één maal wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de flexibiliteit en het begrip dat u had voor
de situatie waarin we terecht kwamen.
Trots op Team Wilgeroos, de kinderen en de ouders. Samen sterk!

Nathaly de Vries

Namens Jill en Havin, die bovenstaande tekening hebben gemaakt, en Team Wilgeroos …

Heel fijne vakantie, blijf gezond
en tot maandag 17 augustus!

