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Speelgroep 't Groentje
ln onze school kunt u Speelgroep't Groentje vinden. Peuters van twee
tot vier jaar spelen hier twee ochtenden per week (woensdag en vrijdag)
bijjuf Desiree. We vinden het ontzettend leuk en fijn dat de peuters op
op onze school aanwezig zijn! Buiten spelen ze samen op het plein met
de kinderen van groep 112. De doorstroom naar groep 1 verloopt heel
soepel en dat is natuurlijk heel fijn!

BSO
Momenteel hebben we naschoolse opvang op dinsdagmiddag en
donderdagmiddag. Deze middagen worden verzorgd door de
Maneblussertjes (zie www. manebl usserties. nl). Tijdens de naschoolse
opvang doet de vaste leidster leuke activiteiten met de kinderen. De
groep is klein, dus weer alle aandacht voor uw kind.

Brede school
De Palmenhof is onderdeel van het netwerk Brede scholen
Middelburg. Dit betekent dat de kinderen na schooltijd
allerlei leuke en leerzame activiteiten kunnen doen. Denk
bijvoorbeeld aan fotografie, cupcakes maken, mode
ontwerpen, theater, bouwen met lego en muziek maken.
Over onze Brede School activiteiten kunt u meer lezen op
de website: www.bredescholenmiddelburq.nl. U klikt op het
kopje activiteiten en daarna op Brede School Netwerk
Noord. U kunt hier lezen aan welke activiteiten de kinderen
kunnen deelnemen.

Schooltijden Wr.; werken sinds jaren al met een

continurooster, wat betekent dat alle kinderen tussen
middag op school blijven. De kinderen worden tussen
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uur en 8.30 uur gebracht en worden om 14.30 uur weer
opgehaald. Op woensdagmiddag ziln ze vrij. Het overblijven kost niets en er is aandacht voor
een ontspannen activiteit na het eten.

lnformatie?
Bent u op zoek naar een basisschool voor
uw kind/kinderen? Kom eens bij ons kryken,

u kunt altijd binnenlopen of bellen om een
afspraak te maken met onze directeur
Sjouke Gerrit Brinksma.

Ons telefoonnummer is 0'1 18-650202. U

kunt natuurlijk ook onze website bezoeken:
www. palmenhof-onzewiis. nl

de ouders komen regelmotig in onze school, bijv

8.20 tijdens een afsluitÍng von een project

gymmen in de zaal tegenover de

school
genieten von een oliebol op
de 1" lesdog in 2020
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