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Naschools aanbod Brede school Bornholm
Let op! De naschoolse activiteit gym van Daphne Bolhoven op 7 juni gaat niet door i.v.m. de
avondvierdaagse. Deze les wordt ingehaald op 21 juni.

Gevonden voorwerpen
Iets kwijt? Of vergeten mee naar huis te nemen? Maandag 30 mei a.s. liggen alle gevonden
voorwerpen op het podium in de aula van school. Kijkt u dan of het hier tussen ligt.
Dinsdagmiddag 31 mei worden alle spullen opgeruimd. Alle bruikbare spullen die
achterblijven gaan mee met de kledinginzameling.

Kledinginzameling 3 juni
Op vrijdag 3 juni wordt er gebruikte kleding op de Klippeholm opgehaald door Bags2school.
De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden deze week
meegegeven. Natuurlijk kunt U ook gewone vuilniszakken gebruiken.
Inleveren van de zakken met kleding kan vanaf woensdag 1 juni 12.00 uur tot vrijdag 3 juni
9.00 uur. Een vriendelijk verzoek om de zakken niet voor woensdag 12.00 uur in te leveren.
U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, industriële gordijnen en beddengoed.

Sportactiviteiten voor de groepen 7 en 8
In Graan voor Visch wordt door Sportservice Haarlemmermeer diverse activiteiten
georganiseerd voor jongeren. De doelgroep is 10 t/m 17 jaar. Dus ook de groepen 7 en 8
vallen hieronder. Activiteiten die georganiseerd worden zijn: kickboksen, basketbal,
dancesmash en voetbal.
Voor meer informatie: Sportservice Haarlemmermeer,
tel. 0235575937 * dbolhoven@sportservicehaarlemmermeer.nl
Ook in de bijlage vindt u meer informatie.
Vakanties schooljaar 2015-2016
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Continurooster*
Vrijdag
15 juli 2016
* groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
* groepen 3 t/m 8
8.30 uur tot 14.00 uur
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