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Agenda
3e Rapport
mee naar huis

donderdag 6 juli

Musical van groep 8 woensdag 12 juli
Ouderbedankmiddag donderdag 13juli
Zomervakantie

vrijdag 14 juli
om 12 uur voor
alle groepen

Start schooljaar
2017-2018

maandag
28 augustus

van Doremaele en Annieke Bӧgels
ingewerkt worden zodat zij de beide
heren kunnen gaan vervangen.
In de MR is onlangs gesproken over
de schooltijden. Met de huidige
schooltijden wordt het namelijk
steeds moeilijker om studiedagen of
een extra vrije dag te organiseren.
Eventuele veranderingen zullen voor
de besluitvorming altijd eerst aan u
worden voorgelegd, maar om er voor
te zorgen dat we ooit iets kunnen
wijzigen, moeten we de lestijden van
groep 1 gelijk trekken met die van
groep 2. Dit betekent dat de
maandagmiddag als vrije middag voor
groep 1 vervalt. Mocht uw kind uit
groep 1 overigens in de middag te
moe zijn dan is het natuurlijk nog
steeds mogelijk om die middag vrij
te nemen.
Op vrijdag 7 juli viert Ans dat zij 40
jaar in het onderwijs is en heel
speciaal: zij is 40 jaar op onze school
werkzaam. Dit gaat zij vieren door
die dag op stap te gaan met de
kinderen van de groepen 5 t/m 8.

Opleiding juf Marian

Eindejaar mededelingen
Afgelopen jaar is Natasja Hooijmans
in de MR gaan meedraaien met de
opzet om Valerie de Man te gaan
vervangen. Het jongste kind van
Valerie gaat naar het vervolgonderwijs. Ook het volgend jaar
staan we voor veranderingen in de
MR.
Gerjo Verhoeven en Rudi van Hooft
zijn dan aan hun laatste jaar bezig.
Op de oproep voor nieuwe leden
hebben zich een aantal ouders
gemeld. Na gesprekken gaan Sylvia

Juf Marian heeft de afgelopen
maand de opleiding gecertificeerd
beelddenkcoach gevolgd.
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Bedankmiddag
Donderdagmiddag 21 juli willen wij
graag iedereen die ons het afgelopen
jaar weer zo fantastisch heeft
geholpen persoonlijk bedanken met
een kopje koffie en een plakje cake.

Dinsdagmiddag 11 juli voor de andere
groepen met ouders en belangstellenden.
Woensdagavond 12 juli a.s. is er een
uitvoering voor de ouders en opa’s en
oma’s van leerlingen van groep 8 en
andere genodigden. Deze afscheidsavond begint om 19.00 uur.

Kledinginzameling
De data voor de kledinginzamelingen
van het komend schooljaar zijn:
dinsdag 3 oktober 2017 en
dinsdag 17 april 2018.

Verkeersexamen
Groep 7 heeft meegedaan met het
landelijk schriftelijk verkeersexamen. Hier zijn alle kinderen voor
geslaagd. Gefeliciteerd allemaal.
Volgend jaar gaat groep 7 die dan
groep 8 is, het praktisch gedeelte
van het verkeersexamen doen.

Musical
De kinderen van groep 8 voeren de
musical ‘Niet te filmen’ op.
Op maandagmiddag 10 juli voor de
“Zonnebloem” en enkele groepen met
ouders en belangstellenden.

Klassenverdeling
Groep 1-2 :
Groep 3-4 :
Groep 5-6 :
Groep 7-8 :

Maryse
Yvonne
Marian en Ans
Conny en nieuwe
leerkracht

Volgend jaar wil Arnold minder gaan
werken, hij zal alleen nog maar op de
maandag en de donderdag aanwezig
zijn. In die tijd zal hij onder meer de
gymlessen verzorgen en hulp bieden
bij groep 3-4 van Yvonne.
Deze week zijn er gesprekken met
kandidaten voor de invulling van de
drie dagen die Arnold weggaat. De
nieuwe leerkracht zal samen met
Conny het onderwijs in groep 7-8
gaan verzorgen.
Sabrina zal zich helemaal gaan
richten op de zorg, het vormgeven
van de arrangementen en alle andere
zaken die daar bij horen.
In groep 5-6 blijft de verdeling zoals
het dit jaar was.
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Vakantierooster 2017-2018
Het schooljaar begint op maandag 28
augustus. U bent die eerste maandag
van harte uitgenodigd om uw kind
naar zijn/haar nieuwe klas te
begeleiden.

TENSLOTTE
WENSEN WIJ
IEDEREEN:
EEN
FIJNE
ZOMERVAKANTIE!!!

Studiedag:
woensdag 4 oktober
Herfstvakantie:
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie:
25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie:
12 t/m 16 februari
Tweede paasdag:
2 april
April-mei vakantie:
23 april t/m 4 mei
Hemelvaart:
10 mei en 11 mei
Tweede Pinksterdag:
21 mei
Zomervakantie:
9 juli t/m 17 augustus

LET OP:
DE
ZOMERVAKANTIE
BEGINT
OP
vrijdag 14 juli a.s.
voor alle kinderen
om 12 uur!
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