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Jarigen
Wij feliciteren Zoë Kloosterziel, Mila Kooyman, Ranzley van den Berk, Danisha de Bruyn, Baheer
Massir, Rosa Fernandes Reyes en Kaoutar Mejhed van harte met hun verjaardag.

Danspresentatie- en workshop
Donderdag 13 september in de ochtend geven Elize Ouwehand en Jorna Schouten uit groep 7 een
danspresentatie. In de middag geven zij een dansworkshop, beiden zijn voor groep 7 en 8.

Informatieavond
Afgelopen donderdag heeft de algemene informatieavond plaatsgevonden. We willen alle aanwezige
ouder(s) / verzorger(s) bedanken voor hun komst. In totaal was de opkomst 27%. Op de
voorlichtingsavond worden werkwijze in de groep, rapportages en schoolontwikkeling toegelicht en
vragen van de aanwezigen beantwoord. Om voor het aankomende schooljaar een hogere opkomst te
kunnen krijgen, waarbij we gezamenlijk invulling kunnen geven aan het thema “samen elke dag een
beetje beter”, hebben we uw input nodig. Aankomende week zal er bekeken worden of er een poll
uitgezet kan worden, waarbij we uw feedback/input zullen gebruiken voor het inrichten van de
informatieavond schooljaar 2019-2020.

PARRO
Afgelopen week is PARRO gebruikt om u op de hoogte te brengen van verschillende zaken. Op de
informatieavond hebben we feedback gevraagd op het gebruik van PARRO. Hierbij hebben we de wens
gehoord om de jaarkalender op te nemen in PARRO. Dit zullen we zo snel mogelijk voor u gaan
realiseren.
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Vakantierooster 2018-2019
Vakanties:

Studiemiddagen:

Herfstvakantie

19 t/m 28 oktober 2018

dinsdag

25 september 2018

Kerstvakantie

21 december 2018 t/m 6 januari 2019

dinsdag

09 april 2019

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 10 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 05 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

19 juli t/m 01 september 2019
Studiedagen:

Klassenagenda

projecten

donderdag

18 oktober 2018

maandag

12 november 2018

woensdag

13 februari 2019

vrijdag

28 juni 2019

uitstapjes

thema’s

toetsen

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Alles-in-1: project Afrika-Azië

Groep 8

Activiteiten in de komende tijd
Woensdag
12 september
Dinsdag
Donderdag
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25 september
11 oktober

Alle leerlingen vrij!
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Studiemiddag
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