Brief
(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

Betreft: verhuisactiviteiten
Datum: 30 januari 2017

Beste ouder(s), verzorger(s),
Onze nieuwe school is bijna klaar. Dat betekent de laatste schooldagen in
ons vertrouwde gebouw aan de Melis Stokelaan.
Hieronder treft u alle informatie aan voor de laatste schooldagen en de start
in het nieuwe gebouw.
Dinsdag 14 februari: de laatste lesdag
Woensdag 15 februari t/m vrijdag 17 februari: leerlingen hebben vrij
Maandag 20 februari: Openingsfeest nieuwe schoolgebouw
- 08.15 uur: Verzamelen in het oude gebouw, in het oude klaslokaal.
Hierna gaan we in optocht naar het nieuwe gebouw.
- De leerlingen krijgen fruit en een lunch aangeboden. U hoeft dus alleen
iets te drinken voor 10.00 uur mee te geven.
- 14.00 uur: Opening nieuwe gebouw voor ouders en taxichauffeurs. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd! (Denk aan het afzeggen van het
taxivervoer als u uw kind zelf mee naar huis neemt.)
- 15.00 uur: Einde van de eerste dag in het nieuwe gebouw.
Donderdag 23 februari: afscheidsfeest oude schoolgebouw
- De leerlingen volgen de ochtend het gewone lesprogramma;
- 12.45 uur start van het spectaculaire feest;
- 15.00 uur naar huis;
- De na-schoolse sport vervalt.
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We kijken uit naar de verhuizing en de feestelijke activiteiten!
Hieronder het nieuwe adres:
so De Piramide
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
0703666587
We hopen u te mogen verwelkomen op maandag 14.00 uur voor een kijkje in
de nieuwe school.
Met vriendelijke groet,
mede namens mijn collega’s,

Dick Rensen
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