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Opening schooljaar  
A.s. maandag 2 september  bent u met uw kind(eren) van harte welkom om even een kijkje te komen 
nemen in de klassen. Er staat een lekker kopje koffie of thee voor u klaar.  
Tot dan! 

Voortgangsgesprekken en rapportgesprekken 
Dit schooljaar vinden er geen startgesprekken plaats. Ouders hebben aangegeven het prettig te 
vinden in het najaar een gesprek te hebben met de groepsleerkracht. Omdat er vlak voor de 
zomervakantie nog rapportgesprekken hebben plaatsgevonden zullen er daarom in september geen 
startgesprekken meer plaatsvinden. In november zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden en in 
maart en juni de rapportgesprekken. Mocht u vragen hebben over uw kind of zijn er bijzonderheden 
dan kunt u altijd een afspraak maken bij de groepsleerkracht. 

Schooltijden 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Ochtend 8.30-12.00 uur 8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur  
Middag 13.15-15.15 uur 13.15-15.15 uur  13.15-15.15 uur   

Nieuw gezicht 
Dit schooljaar is Karin van Kampen nieuw op onze school. Zij zal individuele en kleine groepjes 
leerlingen begeleiden. ZIj is aanwezig op donderdag en vrijdag. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich 
voorstellen. 

Groente-/fruit- of koekdag? 
Dit jaar nemen de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag fruit of groente mee. Op woensdag 
en vrijdag mogen ze i.p.v. fruit/groente ook een koek meenemen. Iedere dag mogen ze iets te 
drinken meenemen. 
We gaan ook weer inschrijven voor de gratis verstrekking van groente en fruit, maar het is afwachten 
of we dit schooljaar weer worden ingeloot. 

Chromebooks 
Vorig schooljaar is er gestart in de groepen 4 tot en met 8 met het werken met een Chromebook. Dit 
schooljaar zal er ook voor de leerlingen van groep 3 een Chromebook beschikbaar zijn. Iedere leerling 



krijgt een koptelefoon van school. Belangrijk is dat hier zuinig mee wordt omgegaan, Wanneer deze 
stuk gaat kan tegen een vergoeding een nieuwe aangeschaft worden op school 

Het nieuwe schooljaar… 
Wilt u zorgen voor: 
- passende gymkleren en gymschoenen voor uw kind(eren)? 
- een etui als u kind naar de middenbouw/bovenbouw gaat? 

Gym 
Dit schooljaar worden op donderdag de gymlessen weer verzorgd door een vakleerkracht gym, 
meester Eric Willemse. 
De kleuters starten die dag met gym en ze worden om 8.30 uur in gymkleding in de klas verwacht! 
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen en gymkleding weer in de kluisjes komen te liggen? Graag 
de kleding en schoenen voorzien van naam.  

Zinder 
Verder zullen de leerlingen iedere dinsdag les krijgen van een vakdocent van Zinder. ZIj zullen lessen 
rondom dans, muziek en theater verzorgen. We zijn blij dat we deze vakdocenten in de school 
hebben gehaald om een gevarieerd aanbod aan onze leerlingen te kunnen bieden. 

Vakantierooster en studiedagen 
Herfstvakantie   21-10 t/m 25-10 
Kerstvakantie   23-12 t/m 03-01 
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02 
Paasweekend  10-04 t/m 13-04 
Meivakantie  27-04 t/m 08-05 
Hemelvaart  21-05 en 22-05 
Studiedag BB  29-05 
Pinksteren   01-06 
Zomervakantie  20-07 t/m 28-08 
 
De kinderen zijn vrij op de volgende dagen: 
Vrijdag 21 februari 2020 
Donderdag 9 april 2020 
Vrijdag 29 mei 2020  
Woensdag 8 juli 2020 
 
Nieuwe leerling 
In groep 1 heten we Indy van harte welkom! Wij wensen 
haar een fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

Jarige jobs en Jetten 
20 augustus  Evelien  groep 5 
11 september  Indy  groep 1 
13 september  Thorben  groep 4            
19 september Izzie  groep 7 
23 september  Sam  groep 2 
27 september  Jaylinn  groep 3 



 
   
 
Belangrijke data 
Maandag 2 september   eerste schooldag    alle groepen 
Vrijdag 27 september    Schoolontbijt     alle groepen 
Woensdag 2 oktober   Start kinderboekenweek   alle groepen 
Dinsdag 15 oktober    Algemene ouderavond 19:30   alle groepen 
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober herfstvakantie    alle groepen 
 
Maandag 4 november    Koffieochtend  
Vrijdag 15 november    Versieren school Sinterklaas   alle groepen 
Maandag 25 november t/m donderdagavond 28 november voortgangsgesprekken  alle groepen 
Woensdag 4 december    Sinterklaasviering    alle groepen 
Vrijdag 6 december    Opruimen versiering, versieren Kerst  alle groepen 
Woensdag 18 december   Portfolio mee     alle groepen 
Donderdagavond 19 december   Kerstviering, kinderen middag vrij  alle groepen 
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari kerstvakantie    alle groepen 
 
Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari adviesgesprekken    groep 8 
Dinsdag 4 februari   Koffieochtend 
Vrijdag 21 februari    Studiedag team, leerlingen vrij   alle groepen 
Maandag 25 februari t/m vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie    alle groepen 
 
Vrijdag 6 maart    Rapport mee     alle groepen 
Maandag 9 maart t/m donderdagavond 12 maart rapportgesprekken   groep 1t/m7 
Vrijdag 20 maart   Pannenkoekdag     alle groepen 
Woensdag 8 april    Paasviering     alle groepen 
Donderdag 9 april   Studiedag team, leerlingen vrij   alle groepen 
Vrijdag 10 april     Goede vrijdag, leerlingen vrij   alle groepen 
Zondag 12 en maandag 13 april  Pasen, leerlingen vrij    alle groepen 
Woensdag 15 donderdag 16 april AMN Eindtoets     groep 8 
Vrijdag 24 april     Koningsspelen     alle groepen 
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei meivakantie     alle groepen 
 
Maandag 18 mei    Koffieochtend 
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei Hemelvaart, leerlingen beide dagen vrij  alle 
groepen 
Vrijdag 29 mei     Studiedag Basisburen, leerlingen vrij  alle groepen 
Zondag 31 mei en maandag 1 juni Pinksteren, leerlingen vrij   alle groepen 
Dinsdag 16 juni t/m donderdag 18 juni AMN aansluiting    groep 7  
Woensdag 24 juni   Schoolreisje     alle groepen 
Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juni Pre adviesgesprekken groep 7   groep 7  
Vrijdag 3 juli    Rapport mee     alle groepen 
Maandag 6 juli t/m donderdagavond 9 juli rapportgesprekken    alle groepen 
Woensdag 8 juli   Studiedag team, leerlingen vrij   alle groepen 
Vrijdag 10 juli     Ouderbedankmoment    alle groepen 
Dinsdag 14 juli     Afscheid groep 8    groep 8 
Woensdag 15 juli   Eindfeest     alle groepen 
Donderdag 16 juli   Continurooster tot 14:00 uur   alle groepen 
Vrijdag 17 juli    Start vakantie     alle groepen 
   



 

 
 


