Nieuwsbrief
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Start schooljaar
De zomervakantie is bijna voorbij. Het nieuwe schooljaar
start komende maandag weer. We zijn benieuwd naar de
vakantieverhalen. Maandag 26 augustus starten we met
een inloop van 8:15 tot 8:45 uur. De ouders zijn van harte
welkom om samen met de kinderen kennis te maken met
de nieuwe juffen en het schooljaar gezellig te starten.
Alle juffen zullen op dit moment aanwezig zijn.
De eerste weken staan in het teken van regels en
afspraken maken, groepsvorming, leuke activiteiten en
opstarten van de lessen. Dit noemen we de Gouden
Weken.
We hebben er zin in om iedereen weer te zien.
Tot maandag!
Fokje, Géanne, Willianne, Douwina, Lianne, Tjenkje en Monique

Gymnastiek
Op woensdag en donderdag hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 gymnastiek. Alle kinderen nemen
hiervoor geschikte (sport)kleding en gymschoenen mee in de gymtas van school. Deze kleding wordt aan het
einde van de week mee naar huis genomen

Tostidagen
Op de tosti dagen mogen de kinderen een boterham meenemen voor in
het tosti-ijzer. De tosti dagen zijn dit schooljaar als volgt:
Groep 1,2
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8

maandag
vrijdag
woensdag
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Vakantierooster 2019-2020
Hieronder vindt u het vakantie-rooster voor het komende schooljaar. Naast deze onderstaande dagen zijn er nog
een paar dagen over, die wij als team nog moeten plannen. Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Herfstvakantie

maandag 21 oktober

t/m

vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie

maandag 23 december

t/m

vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie

maandag 17 februari

t/m

vrijdag 21 februari

Goede vrijdag en Pasen

vrijdag 10 april

en

maandag 13 april

Meivakantie

maandag 27 april

t/m

vrijdag 8 mei

Hemelvaartsdag

donderdag 21 mei

en

vrijdag 22 mei

Pinksteren

maandag 1 juni

Zomervakantie

maandag 6 juli

t/m

vrijdag 14 augustus

Uit de jaarkalender
26 augustus
2 september
2 tot 11 oktober
18 oktober
21 tot 25 oktober
28 oktober
12 september

Start schooljaar 2019-2020
Luizencontrole
Kinderboekenweek
Groep 6,7,8 naar Cinekid
Herfstvakantie
Luizencontrole
Playbackshow feestweek

Wist u dat…
- Groep 6, 7 en 8 op dinsdagochtend om 8.30 uur godsdienstles hebben.
-

Juf Douwina op maandag en donderdag om 9.00 uur begint.
Juf Demi (zus van Faya) opnieuw bij ons komt stage lopen. Ze gaat stage lopen in groep 3, 4 en 5.
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