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Agenda  
 
Zie voor groepsactiviteiten info op Parro. 
 
 

Bericht van het team 
 
Een gelukkig nieuwjaar 
Als team willen we jullie allemaal, kinderen en ouders, een heel fijn nieuwjaar wensen. De allerbeste wensen  
en vooral veel geluk en gezondheid voor iedereen. 
 
Lestijden 
We verwijzen hier graag naar Parro voor de laatste berichtgeving over het besluitvormingsproces over mogelijke nieuwe 
lestijden. De ouderraadpleging door de MR zal volgende week plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen daarin een 
stem uitbrengt. Hou Parro in de gaten voor verdere berichten. 
 
Verkeer voor de school en op de Heuve 
De gemeente Epe organiseert op donderdag 19 januari een bijeenkomst met bewoners van de Schotweg/Boskampweg 
om te praten over het verkeer op deze straten. Daar is ons verzoek om de verkeersveiligheid voor de school te 
verbeteren één van de bespreekpunten. Ook andere verkeersonderwerpen in de buurt komen aan de orde. We zijn 
benieuwd naar de volgende stappen.  
Aan de andere kant bereikte ons het nadrukkelijke verzoek van bewoners van de Heuve aan onze ouders om de auto 
niet te parkeren op of vlak voor de oprit van de mensen aan de Heuve. En om niet tegen het verkeer in te rijden. Laten 
we ons hier allemaal aan houden! 
 
Nieuwe boom op het schoolplein 
Hij staat, de nieuwe boom. Tijdens de  
reünie op 't Hoge Land op 24 mei  
ontstond het idee bij een paar  
oprichters van de school om een  
boom te planten ter herinnering aan  
dit heuglijke jubileum: 40 jaar! Het  
werd uiteindelijk een walnoot. En hij  
staat in de grond. Annemiek van Loon 
heeft geadviseerd, Cas en Noraly  
deden het graafwerk. De goede  
gevers: hartelijk bedankt. 
 
Zieken 
We leven mee met onze zieken.  
Hester is nog ziek, maar kan gelukkig  
al wel weer wat taken op school doen. 
Romi heeft een operatie ondergaan  
voor de hernia die ze voor de  
kerstvakantie opliep. Hester en Romi:  
heel veel beterschap. 
 
Gymmen 
Helaas kan de RSG geen ruimte maken in het gymrooster op de donderdag,  
zodat we op donderdag naar de Klimtuin zullen blijven gaan. Op dinsdag gaan  
we wel verder in de RSG met gymmen. 
 
Hartelijke groet namens het team, 
Johan  
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We hebben een heerlijke kerstvakantie achter de rug! De peuters genoten van 2 weekjes vrij. Sommige BSO-kinderen 
hebben we gezien op onze vakantie BSO. Hier werden heel veel leuke activiteiten gedaan, zoals gezonde vuurpijlen 
maken, appelflappen bakken, er werd gedanst in onze disco en nog veel meer. We hebben ervan genoten, het was fijn 
om samen leuke dingen te doen in de vakantie. 
 
En nu zijn we vol energie gestart in dit nieuwe jaar. Namens het hele team wensen wij jullie een heel goed en gezond 
2023! 
 
Groetjes, 
Team Kiddo’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


