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Hele dag
Hele dag
08.30 uur
‘s Middags

Opname promotiefilm
Studiedag – kinderen vrij
Start herfstvakantie
Weer naar school
Spelletjesmiddag

Opnamedag promotiefilm
Op vrijdag 9 oktober wordt er een promotiefilm voor de Kleine Prins opgenomen. We vinden het fijn
dat veel ouders toestemming hebben gegeven. Zo kunnen we onze school zo goed mogelijk in
beeld brengen.

Wegbrengen en ophalen van de kinderen
Op het schoolplein zijn – tussen de ingang van de sporthal en het hek bij de parkeerplaats – witte
lijnen aangebracht. Als u rekening houdt met de anderhalve meter afstand, mag u ook achter deze
lijnen gaan staan om uw kind(eren) op te halen.
We willen u ook vragen om zo min mogelijk met auto’s de Balgzand in te rijden. Er worden veel
kinderen afgezet terwijl de auto midden op de weg staat. Dat wordt door andere ouders en de
bewoners van de buurt als vervelend ervaren. Zeker als er auto’s op privéparkeerplaatsen worden
gezet.
Met de Vuursteen is er overleg geweest over de eerste parkeerplaatsen aan de Lagewoud. Doordat
er nu lijnen op het plein staan, zouden die plaatsen vanaf heden weer als parkeerplaats gebruikt
kunnen worden.

TSO
Vandaag ontvangt u een brief met nadere informatie over de TSO voor dit schooljaar. We willen u
vragen – als u gebruik maakt van de TSO – voor elk kind een aparte brief in te leveren.
Aan het eind van vorig schooljaar heeft u van de toenmalige coördinator een brief ontvangen waarin
we hebben aangegeven dat de bijdrage voor de periode waarin we door de Corona lockdown
gesloten waren vergoed zal worden. Als u €190,- heeft betaald voor 4 dagen in de week overblijf,
krijgt u €28,- van dit bedrag terug.
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Wij willen u vragen dit zelf van het bedrag voor het huidige jaar af te halen.
4 dagen TSO
3 dagen TSO
2 dagen TSO
1 dag TSO
Strippenkaart

Bedrag
€ 190,€ 142,50
€ 95,€ 47,50
€ 25,-

Vergoeding
€ 28,€ 21,€ 14,€ 7,Geen

Te betalen voor 2020 – 2021
€ 162,€ 121,50
€ 81,€ 40,50
€ 25,-

Een enkele ouder heeft de vergoeding reeds terug gehad. Voor deze ouders geldt dat het volledige
bedrag overgemaakt moet worden.

Ede Doet - Spaart u weer mee?
De Ede Doet-bonnen zijn inmiddels verspreid. We hebben al wat donaties gekregen, maar zijn er
nog lang niet. Wilt u ons initiatief bij anderen onder de aandacht brengen? Alle kleine beetjes
helpen immers.

Ons initiatief is direct te vinden middels de volgende link:
https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2036
Op de site van Ede Doet kunt u het initiatief vinden bij: Groen
Schoolplein Balgzand fase 3.
Wilt u niet digitaal doneren of lukt dat niet, dan kan uw kind een
papieren bon inleveren in de brievenbus van onze school of in de
verzameldoos die we op de balie zullen zetten. Doneren kan tot
en met zondag 25 oktober.
We hopen op een mooie opbrengst!

