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Voor de agenda:
- 5 juni
Studiedag, alle kinderen
Vrij
- 18 juni
Schoolreis groep 1 t/m 6
- 26 juni
Sportdag
- 11 juli
Afscheidsmusical
- 19 juli
Kinderen vrij

SiS-regels
Dit zijn de SiS (Samen is Sterker)-regels voor de komende weken.
Onderbouw:
Wil je iets lenen, vraag het netjes.
We zijn aardig voor elkaar en spelen met elkaar.

Midden- en bovenbouw:

Als we iets willen lenen van een ander, vragen we dat.
We zijn aardig voor elkaar.

De regel hangt in de groep van uw kind en wordt besproken. Verder
staat de regel ook op de weektaak.
Schooltijden
De ouders hebben allemaal de kans gehad om zich uit te spreken over de
schooltijden. Twee derde van de ouders vinden het prettig als de
schooltijden blijven zoals ze nu zijn. Volgend schooljaar zijn de
schooltijden dus hetzelfde als nu. We willen alle ouders bedanken voor
het meedenken.
Samantha Henderson
Op dinsdag 28 mei zal Samantha (groep 1/2 A) weer beginnen in haar
eigen klas. Zij komt werken op dinsdag tot en met vrijdag. Op maandag
zal Joy in haar klas te vinden zijn tot het eind van het schooljaar. Op
vrijdag zal Joy in groep 1/2 B te vinden zijn. Op deze manier zullen de
kleutergroepen dus de gehele week gesplitst zijn tot de zomervakantie.
We zijn blij dat we hiermee tegemoet kunnen komen aan de vraag van
de ouders om de groepen elke dag uit elkaar te houden.
Helaas voor ons zullen we op 23 mei afscheid moeten nemen van juf
Leonie. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen
tijd. De kinderen zullen haar enorm gaan missen.
Nieuwe TSO/BSO keuken
In onze grote hal is een prachtige keuken gezet in de meivakantie. Deze
zal gebruikt gaan worden door de TSO en de BSO. Er zit o.a. een oven en
een kookplaat in, dus misschien kunnen we in de toekomst wel eens een
keer gaan bakken of koken met een groepje kinderen.
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Techniektorens en pittige plustoren
Vandaag zijn de techniektorens en de pittige plustoren geleverd. Wij willen als school meer aan techniek
gaan doen en deze torens zijn hier zeer geschikt voor. Hoe we deze in gaan zetten wordt nog over
nagedacht. Voor de plusgroep is de pittige plustoren geleverd. Juf Marijke gaat kijken hoe zij deze in kan
zetten bij haar lessen. Aangezien dit voor ons nieuw is zullen we eerst goed gaan kijken hoe we er gebruik
van gaan maken. Indien u interesse heeft, kunt u natuurlijk even komen kijken.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie*
Zaterdag 19-10-2019 t/m zondag 27-10-2019
Kerstvakantie*
Zaterdag 21-12-2019 t/m zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie*
Zaterdag 22-02-2020 t/m zondag 01-03-2020
Paasvakantie*
Vrijdag
10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
Meivakantie*
Zaterdag 18-04-2020 t/m zondag 03-05-2020
Bevrijdingsdag
Dinsdag
05-05-2020
Hemelvaart
Donderdag 21-05-2020 t/m zondag 24-05-2020
Pinksteren
Maandag 01-06-2020
Zomervakantie*
Zaterdag 18-07-2020 t/m zondag 30-08-2020
Website
Vanwege de nieuwe AVG hebben wij de website beveiligd. Helaas kon de oude website deze verandering
niet aan. Anita van der Heuvel zorgt er nog steeds voor dat onze website up-to-date is. Zij stelde in de
meivakantie voor om een nieuwe website te bouwen. Zij is hiermee aan de slag gegaan en heeft de
(beveiligde) website afgelopen weekend online gezet. Er zijn nu natuurlijk nog wel zaken die gevuld moeten
worden, maar de kalender doet het alweer en ook de oude nieuwsbrieven zijn alweer te lezen. De
komende weken zal de website verder gevuld worden.
Verbouwing
In de zomervakantie zal er in de school het nodige onderhoud gepleegd worden. Allereerst worden alle
schrootjesplanfond vervangen door systeemplafonds, verder komen er in alle lokalen nieuwe keukens,
wordt de binnenkant geverfd en zullen er ramen worden vervangen. In het kleine lokaal komt zonwering
voor de koepels. Wij willen u verzoeken de kinderen op vrijdag 19 juli thuis te houden zodat wij de lokalen
leeg kunnen maken voor de verbouwing. Na de zomervakantie komen we in een mooi “nieuw” gebouw.
Afwezigheid
Volgende week is Ingrid Monnee alleen op maandagochtend op school aanwezig. De rest van de week
staan cursussen en een visitatie in Tilburg gepland. Zij is wel via de mail beschikbaar.

Volgende nieuwsbrief:
29 mei 2019
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