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Huisvesting schooljaar 2021-2022

Zoals u waarschijnlijk bekend is, heeft de gemeente nog geen besluit genomen over
mogelijke uitbreiding van locatie Luchen. De acties van ouders en de inzet van ons
bestuur hebben nog niet geleid tot daadwerkelijke toezeggingen omtrent extra lokalen
op Luchen.

Afgelopen maandagavond heeft de gemeenteraad opnieuw tot uitstel besloten. De
datum waarop er mogelijk meer duidelijkheid komt, is nu donderdag 22 juli as. Dat is
een dag voor de start van de zomervakantie.

Ik realiseer me heel goed dat de voortdurende onduidelijkheid bijzonder vervelend is
voor ouders, kinderen en voor  mijn collega’s. Wij hadden het ook graag anders gezien,
maar hopelijk wordt ons geduld beloond.

Inmiddels zijn de beide schoolbesturen met elkaar in gesprek. Deze gesprekken
verlopen - in tegenstelling tot wat er steeds wordt beweerd in het ED - uitermate
constructief.
Naar verwachting kunnen wij alle betrokkenen op vrijdag 23 juli as. via ‘t Snipke
laten weten waar de groepen op 6 september zijn gehuisvest.

Bas Otten (directie)

http://www.obs-schrijverke.nl


Verkeerssituatie locatie Luchen

Er ontstaan helaas nog steeds gevaarlijke verkeerssituaties op locatie Luchen bij het
brengen en halen van de leerlingen. Bij deze nogmaals het verzoek aan iedereen om
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. En als u met de auto uw
kind(eren) naar school brengt, verzoeken wij u dringend alleen in de daarvoor bestemde
parkeervakken te parkeren en niet op andere plaatsen uw auto te parkeren/even stil te
zetten. Na de zomervakantie zal er strenger gecontroleerd worden op fout parkeren.

EXTERNE INFORMATIE

Bibliotheek Dommeldal

De bibliotheek is weer open. Klik hier om informatie van de bibliotheek
te lezen.

Inloopspreekuur CMD

In overleg met Centrum Maatschappelijk Deelname (CMD) is besloten dat er i.v.m.
COVID-19 voorlopig geen inloopspreekuren met Stella Rayer zullen plaatsvinden op
school. Hebt u vragen voor Stella op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan
kunt u per mail contact met haar opnemen via s.rayer@geldrop-mierlo.nl of
telefonisch via 06-36098373.

Zomeractiviteiten Jeugd Vakantie Werk

Helaas kan de jeugdvakantieweek in Mierlo dit jaar niet doorgaan. Er worden in de
laatste week van de vakantie wel andere activiteiten bedacht en georganiseerd voor
alle Mierlose kinderen. Lees verder ….

https://www.bibliotheekdommeldal.nl/iguana/www.main.cls?surl=DD_Home
https://www.jvwmierlo.nl/zomeractiviteiten-jvw-2021/

