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Schoolreis 2018
Op de website hebben
we al verslag gedaan.
Maar het kan geen
kwaad om nogmaals te
benadrukken dat de
kinderen zich bijzonder
hebben vermaakt!
Kalender
12 juni
21 juni
25 en 27 juni
4 juli
6 juli
12 juli
13 juli

- Extra school informatieavond
- Studiedag team. Leerlingen vrij
- Oudergesprekken (facultatief)
- Groep 8 ‘uitvegen’
- Afscheid groep 8
- Rapport mee
- Zomerfeest, middag vrij

willen we graag antwoord op geven. Het thema van
de avond is:

‘ Wijzer naar de Toekomst ’

We hebben daarbij graag input van u!

Avondvierdaagse
De Vuurtoren heeft z’n gezicht duidelijk laten zien
met de avond4daagse. Wat leuk al die kinderen en
ouders gezellig wandelen. Top! De organisatie,
verzorging en intocht was prachtig geregeld door
onze
actieve
ouder(s/commissieleden).

Schoolvakanties en studiedag 2018-2019
Onderstaand de vakanties met de studiedagen van
2018-2019 op datum gerangschikt. Ruimte voor
studiedagen ontstaat mede doordat op woensdag
school is tot 12.30 uur. Op jaarbasis maken de
groepen gemiddeld 950 uur, waardoor er nog een
marge is van 10 uur voor eventuele calamiteiten.

Dankjulliewel! We liepen bij de intocht pal achter de
muziek! Volgend jaar weer…. Met meer kinderen en
een nieuw logo laten we ons nog beter zien!

Groepsverdeling 2018-2019
Schoolvakanties
Studiedagen
Zomervakantie 2018
Studiedag
Studiedag
Prinsjesdag
Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie (incl. vr)
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag

Data incl. de weekenden
14-07-2018 27-08-2018
17-09-2018
18-09-2018
19-10-2018
20-10-2018 21-12-2018 12-02-2019
23-02-2019 28-03-2019

Goede vrijdag
Pasen-meivakantie
Studiedag
Hemelvaartdagen
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie (incl. vr)

19-04-2019
20-04-2019 29-05-2019
30-05-2019 10-06-2019
24-06-2019
19-07-2019 -

26-8-2018

28-10-2018
06-01-2019
02-03-2019

Een stuk krimp in de personeelsformatie maakt dat
we komend jaar 8 groepen hebben. Enkele
wijzingen: De twee kleine groepen 5 wordt één
groep 6. Groep 3 heeft vanaf komend schooljaar ook
op vrijdagmiddag school. We creëren een groep 2 en
een aparte groep 1 voor de jongsten.
Groep Leerkracht
Leerkracht
1
Juf Huynh
Juf van Dam
2
Juf vd Zwan
Juf Stolze
(Tot 3/10 juf Binneveld)

05-05-2019
02-06-2019

01-09-2019

Herinnering informatie avond
Wat gebeurt er allemaal in de groepen, waar is de
school mee bezig, welke ontwikkelingen zijn er,
enz.… Vragen die kunnen leven bij ouders en daar

3
Juf de Jager
Juf Abrams
4
Juf Overduin
Juf Ros
5
Juf Brown
Juf Ros
6
Meester Koorevaar
7
Juf Kuiper
Juf Abrams
8
Juf vd Sprong
Juf Tomeij
Verder zijn in de school nog actief: juf vd Geest (IB),
juf Zwirs (IB), meester Couperus (gym), juf Brand
(adm).
Alle groepen volgen een groepsvormingsprogramma
v.a. augustus. Extra aandacht is er voor de ‘nieuwe’
groepen: 1, 2, 3 en 6.

Teamwisselingen
U mist dan nog een aantal namen… Vorig jaar
verlieten wel twee groepen 8 de school…. In oktober
telden we daarom minder kinderen en dat betekent
minder geld voor personeel. Helaas moeten we
afscheid nemen van juf Steffens. In augustus begint
zij op een andere school. Ook van conciërge Michael
Blankestijn nemen we om die reden afscheid. De
juffen Reinds en v.Rest zouden er tot de zomer zijn.
Zij hebben ingevallen voor de afwezige juffen Ros en
vd Zwan. Juf Binneveld was een extra juf tot de
zomer. Zij vervangt in aan het begin van het nieuwe
schooljaar tot 3 oktober juf vd Zwan die dan weer
terug komt van haar ouderschapsverlof. Straks
afscheid dus van mensen waar we heel fijn mee
samenwerken☹.

Zomerfeest
Op
de
laatste
schooldag,
vrijdagochtend 13 juli
houden we een afsluitend
zomerfeest. De oudercommissie is
hier inmiddels al druk mee bezig. Ook 2Samen doet
mee.
Er wordt een sponsorloop
gehouden. Anthony uit
groep 7 kwam met het
idee
om
zoiets
te
organiseren voor Stichting
Ambulance Wens. Binnenkort ontvangt u meer
informatie. Binnenkort volgt meer informatie.

Oudervragenlijst vervolg
Enkele weken geleden is er een oudervragenlijst via
‘scholen met succes’ uitgezet. U was/bent in de
gelegenheid om wat te vinden van de school van uw
kind. We horen dat graag, het helpt ons in de keuzes
binnen de schoolontwikkeling. Volgens mijn
informatie is de respons nog niet heel groot…..
Graag uw input dus!

Thema kunst bij Peuters, gr 1, 2 en 3
Op 7 en 8 juni is/was er de
grote
kunsttentoontelling
met prachtig werk van onze
kunstenaars uit de groepen
geel, rood, blauw (peuters), 1,
2 en 3. Veel ouders en ook
grootouders zijn wezen kijken
en waren enthousiast. Hier
een impressie. Op de website
staan straks meer foto’s.

Ouders kunnen de kunstwerkjes van hun kind
maandag of dinsdag (11-12 juni) ophalen in de
speelzaal.

