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Nieuw gezicht… 
Beste ouders, 
Mijn naam is Hilbert Mellema en ik ben 19 jaar. Ik woon in 
Maurik en op de dagen dat ik geen stage loop, ga ik zelf 
naar school. Op mijn school in Utrecht volg ik de opleiding 
onderwijsassistent. Ik zit nu in mijn laatste jaar van deze 
opleiding. Na deze opleiding hoop ik dat ik de Pabo kan 
gaan volgen.  
Op de donder- en vrijdagen ben ik aanwezig op De 
Wiekslag om stage te lopen in de groepen 5/6/7/8.  
Ik heb veel zin in mijn stage en ik hoop dat de kinderen 
veel van mij kunnen leren!  
Groetjes, 
Hilbert 



Gymkleding 
Op donderdagochtend hebben de kinderen gymles van meester Eric. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) passende gymkleding en gymschoenen mee naar school 
heeft/hebben? 

 
 
Naschoolse sportactiviteiten 
Vanaf september 2017 gaat healthclub Juliën in de gemeente Buren gratis naschoolse sport- en 
beweegactiviteiten voor basisschoolleerlingen organiseren. De activiteiten duren +/- 60 minuten zijn 
gratis en kinderen hoeven zich niet van tevoren aan te melden!  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief een overzicht van de activiteiten. 
 

 

  
 

Jarige Jobs en Jetten 
 
 

 
            
   
 
 
   
 

 
 
5 september  Jan   groep 8 

  13 september  Thorben groep 2 
  19 september  Izzie  groep 5 
   

 

 



Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld 
worden) 
Vrijdag   13 oktober  alle groepen  Afsluiting kinderboekenweek/ 

Project Alles-in-1 
Maandag  16 oktober t/m  alle groepen Herfstvakantie 
Vrijdag   20 oktober  
Maandag  6 november t/m alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   10 november 
Woensdag  8 november   alle groepen  Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag  8 november   alle groepen  Algemene Informatieavond (19.30-21.30 uur) 
Vrijdag   1 december  alle groepen  Sinterklaas 
Woensdag 20 december  alle groepen  Portfolio mee naar huis 
Woensdag  20 december  alle groepen  Kerstviering 
Vrijdag  22 december   alle groepen  Vrij 
Maandag  25 december t/m alle groepen  Kerstvakantie 
Vrijdag   5 januari 
Vrijdag   16 februari  alle groepen  Playbackshow 
Donderdag  22 februari  alle groepen  Rapport mee naar huis 
Vrijdag   23 februari  alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  26 februari t/m  alle groepen  Voorjaarsvakantie 
Vrijdag   2 maart  
Maandag  5 maart t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   9 maart  
Vrijdag   16 maart   alle groepen  Zwerfvuilactie/Pannenkoekdag 
Donderdag  29 maart   alle groepen Pasen (continurooster 8.30-14.00 uur)  
Vrijdag   30 maart   alle groepen  Vrij (studiedag BasisBuren) 
Maandag  2 april   alle groepen  Vrij (2e Paasdag) 
Vrijdag   20 april   alle groepen  Koningsspelen 
Vrijdag   27 april   alle groepen  Vrij (Koningsdag) 
Maandag  30 april t/m  alle groepen Meivakantie 
Vrijdag   4 mei  
Woensdag  9 mei   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Donderdag 10 mei    alle groepen  Vrij (Hemelvaart) 
Vrijdag   11 mei    alle groepen  Vrij  
Maandag  21 mei    alle groepen  Vrij (2e Pinksterdag) 
Dinsdag  22 mei    alle groepen  Vrij (studiedag) 
Woensdag  23 mei t/m  groep 6/7/8 Kamp 
Vrijdag   25 mei   
Vrijdag   25 mei    groep 1 t/m 5  Vrij 
Vrijdag   15 juni    alle groepen  Vrij (studiedag) 
Maandag  18 juni   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Donderdag  21 juni   alle groepen  Rapport mee naar huis 
Maandag  25 juni t/m  alle groepen  Voortgangsgesprekken 
Vrijdag   29 juni  
Woensdag  27 juni    groep 1 t/m 5  Schoolreis 
Woensdag  4 juli   alle groepen  Vrij (studiedag) 
Vrijdag   6 juli    alle groepen  Bedankmoment ouders 
Dinsdag  10 juli   groep 8  Afscheid 
Woensdag  11 juli    alle groepen  Eindfeest 
Donderdag  12 juli   alle groepen  Laatste lesdag  

Continurooster (8.30-14.00 uur) 
Vrijdag   13 juli t/m  alle groepen Zomervakantie 
Vrijdag   24 augustus 
 


	Nieuw gezicht…
	Gymkleding
	Jarige Jobs en Jetten
	Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld worden)

