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Beste ouders/verzorgers,
De laatste dagen voordat we allemaal kunnen genieten van een welverdiende vakantie; kinderen,
leerkrachten en ouders!
Gisteren hebben wij, tijdens onze ouderbedankactiviteit, onze dank uitgesproken voor alle hulp die
wij dit schooljaar hebben gekregen! DANK JE WEL, ook aan ouders die gisteren niet in de
gelegenheid waren om te komen luisteren.
De afgelopen dagen hebben wij op school vooral veel verhuisd. Alle materialen (meubilair,
methodemateriaal etc.) staat allemaal in het lokaal waar het voor komend schooljaar hoort.
De groepen 1 t/m 5-6 zitten komend schooljaar op de begane grond aan de voorkant van de
school, de groepen 6-7 en 8 zitten boven. Meer informatie over de nieuwe inrichting en over onze
veranderde visie op ons onderwijs geven wij u op de informatieavond aan het begin van het
nieuwe schooljaar.
Tot slot wensen wij u allemaal een hele fijne zomervakantie toe! Geniet er van en wij zien de
kinderen graag weer terug op maandag 28 augustus!
Met vriendelijke groet,
Anja Jansen
Joost Martens
Vakantierooster/studiedagen
In een eerder Zoeklicht heeft u de vastgestelde
schoolvakanties al kunnen lezen. Hieronder zullen wij nogmaals een volledig overzicht geven
(inclusief studiedagen).
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Prodas-studiedag
Paas-maandag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkster-maandag
Kermismaandag
Zomervakantie

ma 16-10-17 t/m vrij 20-10-17
woe 06-12-2017
ma 25-12-17 t/m vrij 05-01-18
ma 12-02-18 t/m vrij 16-02-18
woe 14-03-2018
ma 02-04-18
valt in de meivakantie
ma 23-04-18 t/m vrij 04-05-18
do 10-05-18 en vr 11-05-18
ma 21-05-18
ma 28-05-2018
ma 09-07-18 t/m vr 17-08-18

Jubileum meester Jan en juffrouw Kim
A.s. donderdag staan wij op school stil bij het afscheid van onze collega’s; Jan en Kim.
Het ochtendprogramma vindt plaats in hun eigen groep. ’s Middags vieren we met alle kinderen
een open podium (dit doen we zonder ouders). Na schooltijd is er de gelegenheid om hen de hand
te schudden. Deze receptie staat gepland van 14.45 – 16.00 uur. Uiteraard heeft u ook de
mogelijkheid om hen aansluitend om 14.30 uur een handje te geven, samen met uw kind(eren).

