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Dorpsbelangen
Ook Koningsdag en de Mariaviering bij de Kruisbergkapel kunnen dit jaar geen doorgang vinden.

Inschrijven nieuwe leerlingen basisschool De Akkerwinde
In een eerdere berichtgeving heb ik
uw aandacht gevraagd voor onze
inschrijfochtend én Open avond.
Aangezien onze school in ieder geval tot en met 10 mei 2020 gesloten
is, kunnen beide activiteiten helaas
niet doorgaan. Wordt uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar?
Dan wil ik u vragen om uw kind nu al aan te melden. In verband met de
groepsindeling is het voor ons van groot belang om te weten op hoeveel kinderen we volgend schooljaar kunnen rekenen. Daarom een
vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 22 april 2020 in te schrijven.
Graag nodig ik u op een later tijdstip uit om elkaar te ontmoeten en een
kijkje te komen nemen op onze school.
Op onze website (www.akkerwinde-hm.nl) kunt u alvast kennismaken
met de school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u tevens het
inschrijfformulier. Wilt u het inschrijfformulier, uiterlijk 22 april 2020, bij
ons inleveren? U kunt het inschrijfformulier in de brievenbus stoppen of
mailen naar Yvonne Lemmens (ylemmens@kempenkind.nl).
Met een vriendelijke groet,
Yvonne Lemmens
Teamleider De Akkerwinde

De Schakel
Annulering jaarvergadering en bloemenmarkt
Beste inwoners,
Vanwege de coronacrisis zijn wij genoodzaakt om u
mede te delen dat de jaarvergadering van De Schakel, die traditiegetrouw in het voorjaar wordt gehouden, geen doorgang vindt.
Op zaterdag voor Moederdag bent u van ons gewend dat wij een
bloemenmarkt organiseren. Deze gaat helaas ook niet door vanwege
de coronacrisis.
mvg. Het bestuur van De Schakel Hooge Mierde

Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4 - 5095 AC Hooge Mierde
Telefoon 013-5091361
Fax 013-5092565

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584
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