Het Universum.
Almere, 25 mei 2016,

Beste ouders en verzorgers,
Vandaag was het dan eindelijk zover. We zijn verhuisd!

Vanmorgen hebben wij alles ingepakt en donderdag en vrijdag zullen wij ervoor zorgen dat alles
weer een plekje krijgt in het nieuwe gebouw!
Maandag 30 mei zullen wij de deuren voor de eerste keer openen. Het programma voor die dag
ziet er als volgt uit:
Om 8.20 uur verzamelen wij op het schoolplein. Ook een aantal nieuwe leerlingen zullen wij die
dag verwelkomen! De oudste leerling en de jongste leerling zullen de school officieel openen.

Vanuit het bestuur zijn Leo den Breejen en Marten Muis aanwezig.
Daarna kunt u samen met uw kind het lokaal opzoeken. Doet u dat vooral op uw gemak.

kb =Kleutergroep Jolanda
pg = Peutergroep Sterrenrijk
MR =Midden Ruimte
k =keuken
sl= Speellokaal
SR= Sterrenrijk.

De bovenverdieping, het wordt al wat!

1e verdieping.
Mb= Middenbouw
De kinderen van juf Jolanda zitten op de begane grond. In het lokaal naast de peutergroep.
De kinderen van groep 3 t/m 6 zitten op de eerste verdieping.
U heeft de tijd tot 9.00 uur. Daarna starten de kinderen met de leerkrachten in de kring.
U bent dan van harte welkom om een kopje koffie met uiteraard een feestelijk gebakje te komen
nuttigen in de middenruimte bij de keuken op de begane grond.
Na de koffie is er gelegenheid om met Poonam of met mij een rondje door de school te maken.
Wij begrijpen natuurlijk ook dat er ouders zijn die moeten werken. Zij zijn op een later tijdstip
van harte welkom. Op 18 juni is de school ook geopend tijdens de Nobelhorst markt!
Vanaf 14.30 uur tot 15.30 worden alle bewoners van Nobelhorst uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen in de school.
Wij hebben er enorm veel zin in en hopen jullie allemaal te zien op maandag 30 mei!
Namens het team van Het Universum.
Hartelijke groet,

Yvonne Penne.

