
 

Ebeveynler için bilgilendirme mektubu – 4 Kasım 2022 Cuma 
 
Sevgili ebeveynler, 
 
Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: 
Her türlü sıkıntı ve huzursuzluktan kaçınmak istiyoruz. Bu nedenle cep telefonları okul 
saatleri içinde teslim edilmelidir. Okul saatlerinde aramak, fotoğraf ve video çekmek ..... 
gerçekten istemiyoruz! Artık çalışırken her şeyin yapılabileceği akıllı saatler var. Bunu da 
istemiyoruz. Okul çalışması için tüm dikkat gereklidir - herhangi bir dikkat dağınıklığı 
istenmeyen bir durumdur. Gerekli görürseniz sabah iade edilip okuldan sonra tekrar 
alabilirsiniz. 
Anlayışınıza ve işbirliğinize güveniyoruz! 
 
yeni yüz 
Yeterli personel bulmak çok zor. Hem çocuk bakımında hem de eğitimde hala boş yerlerimiz 
var. Hastalık durumunda değiştirme neredeyse imkansızdır. Geçici iş bulma kurumları 
düzenli olarak görevlendirilmelidir. Neyse ki sonbahar tatilinden sonra yeni bir öğretmen 
atayabildik: Carianne van Leeuwen. Öğretmen Laura ile birlikte 7. gruplardan birine sahiptir.  
Ona sıcak bir karşılama diliyoruz! 
 
Ebeveyn Katkısı 
Artık (ouderbijdrage) odemeniz gerekmiyor. 
 
ikramlar 
Lütfen doğum günleri için 'çok mütevazı' bir muamele yapın. Gerçekten küçük bir şey olmalı. 
Öğretmenler için hiçbir şey düşünmenize gerek yok! 
 
çocuk konseyi 
Çocuk Konseyi'nde çocuklar her türlü okulla ilgili konularda tartışmalara katılabilirler. 6. 
gruptan çocuklar, konseyde oturmak için sınıf arkadaşlarını seçebilirler. Yakın zamanda 
seçimler oldu. Şimdi konseyde olanlar: 
- Grup 6 adına: Raeven van Tiel – Cataleya Sewdajal – Sara Oulad Hadj 
- Grup 7 adına: Assia El Mimouni – Arnika Aryabod – Rowan Hooymeijer – Martijn Staartjes 
- Grup 8 adına: Tim Schenk – Ruben van Holst – Asmin Baristiran 
Erkekler ve kızlar, sınıf arkadaşlarınızı dikkatlice dinleyin ve Çocuk Konseyi'ne aktif olarak 
katılın. Oylarınız önemli!! 
 



Gurur 
Sonbahar tatilinden önce 'Het Groot Vlaardings Kinderdictee' vardı. Vlaardingen'deki tüm 
ilkokulların, bu yazım yarışmasına katılmak için çocukları kaydetmelerine izin verildi. 
Tüm Vlaardingen çocuklarının en iyisi olan 7. grubumuzdan TIM ONVERWACHT ile gurur 
duyuyoruz. Kazanan, iyi bir amaç için harcayabileceği 500 Euro'luk bir ödül aldı. Tim Unicef'i 
seçti! Güzel bir hedef ve Tim, PWA'yı belirledi! 
 
Sabah kahvaltısı 
Bazı çocuklar için sabaha çocuk merkezinde kahvaltı ile başlamaları çok hoş olur. Bazen 
organize etmek veya evde halletmek zordur. Yardım etmekten mutluluk duyarız. 
hazırlamakla meşgulüz. Yakında duyacaksınız! 
 
KAPALI 
TÜM ÇOCUK MERKEZİ (eğitim ve bakım) çalışma günü nedeniyle 9 Kasım Çarşamba günü 
kapalı olacaktır!! 
 
OYUNCAK  PAZARI 
Sonbahar tatilinden hemen önceki giyim eşantiyon pazarı büyük bir başarıydı. Sonraki 
çekiliş piyasası 18 KASIM CUMA'da. 
O zaman OYUNCAKLAR hakkında! Tekrar çok hoş gelirsiniz. 
 
Emniyet 
Sana soruyorum (tekrar!!!): 
Binamızın etrafındaki güvenliği hesaba katmak ister misiniz? Araçların kalkış ve iniş 
sırasındaki hızları ve park etme davranışları büyük sıkıntı yaratıyor. Neden arabalar çocukları 
indirmek veya almak için binaya mümkün olduğunca yaklaşmak zorunda? 
Gansfoortstraat'ı kullanmayın (girişimizin karşısında)!! Arabanızı bölmelere park edin - 
köşedeki dükkanlarda / Vossiusstraat'ta bol miktarda var! 
Çocuklar okula gittiğinde, okul ve veli arasında anlaşmalar yapılır. 
Sanırım bu randevuyu seninle yapabilirim! 
 
 
 

iyi hafta sonları ve 
Candan selamlar, 

ekip adına, 
 Peter van der Windt, yönetmen. 

 


