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Formatie
3e rapport
Vaccinatie reizen
Verlofaanvragen
Vakantierooster
Hulpouders
Ouderbijdrage
Ouderkamer

5 juli Rapport mee naar huis
10 juli rapport gesprekken in de middag
11 juli rapport gesprekken in de middag en avond
11 juli einddisco groep 8
16 juli eindmusical groep 8
17 juli uitvliegen/overvliegen
18 juli laatste schooldag
19 jul alle leerlingen vrij
Maandelijks wordt u door middel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of
belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website.
Formatie

Richting het eind van het jaar zijn we op school altijd druk bezig met de plannen voor het nieuwe schooljaar. Het invullen van alle
groepen is daar een belangrijk onderdeel van. Inmiddels kunnen wij u laten weten dat de formatie voor komend schooljaar
helemaal rond is.
Volgende week vrijdag ontvangt u bij het rapport een brief met daarin de groepen en bijbehorende leerkrachten voor volgend
schooljaar. U krijgt dan ook gelijk te horen in welke groep en bij welke leerkracht uw kind volgend jaar in de klas komt.
3e Rapport
Het laatste rapport van dit schooljaar komt er aan.
Op vrijdag 5 juli krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis.
Bij het laatste rapport hoort een facultatief oudergesprek. Dit houdt in dat zowel de leerkracht als de ouder aan kan geven of er
behoefte is aan een afsluitend gesprek.
Vandaag ontvangt u van de leerkracht hier een brief voor. Lever deze brief vóór woensdag 3 juli weer in bij de leerkracht van uw
kind. U ontvangt de brief voor de definitieve afspraak bij het rapport 5 juli.
LET OP: Alle rapporten moeten uiterlijk 15 juli weer op school terug zijn!
Vaccinatie reizen:
Gaat u op reis naar het buitenland? Vergeet dan niet te denken aan vaccinaties.
Voor meer informatie: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/
Verlofaanvragen:
Rondom de vakanties krijgen wij regelmatig verlofaanvragen. Vaak is een goedkoper ticket de achterliggende reden.
Wij kunnen hier helaas geen toestemming voor geven en zijn wettelijk verplicht om dit te melden aan leerplicht indien u toch
eerder vertrekt. De kosten voor u kunnen dan aardig oplopen.
Meer informatie over verlof kunt u vinden op onze website onder het kopje informatie  leerplicht.
U dient altijd een schriftelijke verlofaanvraag te doen bij de directie, ook wanneer uw kind nog niet leerplichtig is. Indien het kind
zonder verlofaanvraag afwezig is, zijn wij verplicht dit te melden bij leerplicht.

Vakantierooster:
Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster voor komend schooljaar 19-20:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag/Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart
Pinksteren:
Zomervakantie

21-10-19
23-12-19
24-02-20
10-04-20
27-04-20
21-05-20
01-06-20
20-07-20

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

25-10-19
03-01-20
28-02-20
13-04-20
08-05-20
22-05-20

t/m 28-08-20

Extra vrije dagen/studiedagen
Studiedag 1
Studiedag 2
Vrijdag voor de kerstvakantie
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Laatste schooldag:

18-10-19
06-12-19
20-12-19
17-02-20
19-06-20
22-06-20
17-07-20

Hulpouders gezocht:
In de laatste weken van het schooljaar kunnen wij hulp gebruiken bij het opruimen en schoonmaken van de lokalen en de school.
Via de leerkracht van uw kind krijgt u een uitnodiging om te komen helpen.
Vele handen maken licht werk!
Activiteiten tot het eind van het schooljaar:
In deze laatste weken van het schooljaar staan er nog een aantal activiteiten gepland:
-

10
11
12
16
17
17
17
18

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

rapportgesprekken
rapportgesprekken
08.30 uur afsluiting van het schooljaar voor ouders in de ouderkamer
musical groep 8
uitvliegen groep 8 om 09.00 uur
overvliegen naar de nieuwe groep van 09.30 uur tot 10.30 uur
uitvliegen groep 2 naar groep 3 12.00 uur
laatste schooldag om 14.45 uur is er mogelijkheid tot afscheid nemen van de leerkracht van uw kind in de klas

Inhoudelijke informatie over de verschillende activiteiten ontvangt u van de groepsleerkrachten.
Ouderkamer juli-september:
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.
· Elke dinsdag van 8.45 uur tot 9.45 uur: Sportles onder leiding van drie begeleidsters in de gymzaal
· Maandag 8 juli om 8.45 uur: themabijeenkomst “Tips tijdens vakantie”
· Vrijdag 12 juli om 8.30 uur: afsluiting schooljaar 2018/2019

