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NIEUWSBRIEF NO. 1
SCHOOLJAAR 2017—2018
15 SEPTEMBER 2017

OBS DE BOUWSTEEN
0597 - 331570

Informatie/ inloopavond Woensdag 13
september hebben we ook weer onze
jaarlijkse informatie/ inloopavond gehad. Dit
jaar hebben we gekozen voor een andere
opzet omdat we geconstateerd hebben dat
de laatste jaren de opkomst wat minder werd.
Agenda september:
Na een korte opening heeft u samen met uw
18 - 22
Week van het pesten
zoon of dochter in de groep kunnen kijken.
25 - 29
Gouden wekengesprekken
Uw zoon of dochter heeft u wegwijs gemaakt
27
kinderpostzegels
in datgene wat ze dit jaar gaan leren. Verder
was de leerkracht aanwezig voor vragen.
Vooruitblik oktober:
Maandag as. krijgt u een informatiebrief mee
04
Start Kinderboekenweek (KBW) waarin alles nog eens
05
Landelijke stakingsdag, meer
beschreven staat. Deze
info volgt later
zal ook digitaal
06
Nieuwsbrief 2
verstuurd gaan worden.
10
Oud papier lopen
We kunnen terugkijken
5 - 16
Schoolbreed project
op een geslaagde
Kinderboekenweek
avond waarbij veel
13
Kijkmiddag project KBW
ouders met kinderen
vanaf 13.30 uur
aanwezig waren.
23 - 27
Herfstvakantie
Gouden Weken In de week van 25
Voorwoord Het nieuwe schooljaar is
september hebben we weer onze
inmiddels weer gestart. Leerkrachten en
omgekeerde 10-minuten gesprekken. Dit is
leerlingen zijn de afgelopen weken opgewekt een onderdeel van de Gouden Weken. De
begonnen. Daarnaast is het voor sommigen Gouden Weken zijn de eerste 6 tot 8 weken
nog even wennen aan de nieuwe situatie.
van het schooljaar waarbij de aandacht
Allemaal hebben we de intentie om er weer
vooral gericht is op groepsvorming. Vandaag
een goed jaar van te maken. We rekenen
(vrijdag 15 september) heeft u de uitnodiging
daarbij ook op een positieve inbreng van
en een vragenlijst meegekregen. Dit zijn
ouders en leerlingen. Alleen samen kunnen
gesprekken waarbij u als ouder aan het
we een succesverhaal maken van obs de
woord bent en vertelt over uw kind. Dit is/ kan
Bouwsteen. Goede communicatie daarbij is
voor ons interessante informatie zijn voor de
een voorwaarde. Eén van de middelen
rest van het schooljaar. Zou u het
daartoe is de nieuwsbrief. We doen onze
opgavestrookje uiterlijk dinsdag 19
uiterste best om de nieuwsbrief regelmatig te september willen inleveren? Wij kunnen
laten verschijnen. Wij stellen het op prijs dat dan een schema maken en u de tijden van
u contact met ons opneemt als er vragen of
gesprek doorgeven.
problemen zijn inzake uw kind(eren) of de
school.
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De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.15 uur - 14.00 uur.
Woensdag van 8.15 uur - 12.15 uur.
Wilt u uw kind alleen melkproducten of
vruchtensappen meegeven. Dit in
combinatie met brood en/of fruit. Verder
is het goed om te weten dat alleen de
lunch in de koelkast komt. Bakjes en
bekers voorzien van naam. De fruit tas
komt gewoon bij de jas te hangen.
Wij rekenen op uw medewerking.
Gym Op maandag en
vrijdag hebben alle
groepen gym.
Groep 1 en 2
gymmen/ bewegen
iedere dag. Dit doen
ze in hun hemd, onderbroek en
gymschoentjes. Het is raadzaam om uw
kind gymschoentjes mee te geven. Deze
kunnen op school blijven liggen.

Verschijningsdata
nieuwsbrief Met ingang
van dit schooljaar zal de
nieuwsbrief één keer per
maand digitaal verschijnen.
De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de
website van de school.

Fluorspoelen Binnenkort starten we
weer met het fluor spoelen.
U kunt zich hiervoor
aanmelden. Vandaag
hebben de kinderen een
brief meegekregen. We
starten woensdag 4
oktober met het
fluorspoelen

Website Graag willen we u wijzen op
onze website. U kunt ons vinden op:
www.bouwsteen-finsterwolde.nl
We doen ons best om zoveel mogelijk
informatie beschikbaar te stellen via de
website. Mist u iets,
of hebt u suggesties,
laat het ons dan
weten.
Activiteitenkalender Vorig schooljaar
heeft u van ons een activiteitenkalender
ontvangen met een planning van data
van vrije dagen en activiteiten. Ook dit
schooljaar 2017 - 2018 gaan we weer
met een dergelijke
kalender werken. Bij
deze nieuwsbrief
ontvangt u onze
activiteitenkalender.
Uitgebreide nieuwsbrief / schoolgids
De jaargids is sinds vorig jaar komen te
vervallen. Een eerste uitgebreide
nieuwsbrief aan het begin van het
schooljaar is hiervoor in de plaats
gekomen. De uitgebreide nieuwsbrief
bevat informatie (o.a. vakanties,
adressen, enz.) die specifiek van
toepassing is op het schooljaar 20172018. De schoolgids voor het schooljaar
2017-2018 is ook klaar. De schoolgids
geeft de inhoudelijke verantwoording
weer. Wat doen wij met ons onderwijs,
wat willen we bereiken.
Oud papier De opbrengst van het oud
papier van de maand augustus was €
659,01. De vrijwilligers in de maand
augustus waren: Jan Spittje, Dennis
Mellema, Tanja Kruize, Robert Rijkers,
Chantal Drenth en Alexander Schipper.
Hartelijk dank allemaal.
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Kinderboekenweek Vanaf
woensdag 4 oktober start de
jaarlijkse KBW. Met als thema
“gruwelijk en eng” De KBW duurt
t/m 15 oktober. In deze periode
schenken wij extra aandacht aan het
lezen. Wat we allemaal gaan doen,
houden we nog even geheim. Wat
wij verder al wel weten is dat we op
vrijdagmiddag 13 oktober vanaf
13.30 uur een kijkmiddag houden.
Op dat moment kunnen jullie zien
wat we allemaal hebben gedaan
tijdens onze project week. Houdt u
deze middag alvast vrij??
Kinderpostzegels Woensdag 27
september start weer de verkoop
van Kinderpostzegels. Kinderen van
groep 7 proberen dan zoveel
postzegels en kaarten te verkopen.
In 2017 kunnen de kinderen als
groep zelf een bestemming kiezen
waar het geld heen gaat. Kinderen
van groep 7 zijn woensdag 27
september om 12.00 uur vrij!

Vreedzame School;
Blok 1 We horen bij elkaar Alle
groepen van de school starten met
de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok
staat het samen werken aan een
positief werkklimaat centraal. Naast
de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen
samen afspraken over hoe je met
elkaar omgaat en over de inrichting
en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een
groep te maken, is het nodig dat elk
kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij

hoort. Kinderen hebben iets met
elkaar als ze elkaar goed kennen en
elkaar waarderen. Ze leren over
opstekers en afbrekers. Je geeft
een opsteker als je
een aardige, positieve
opmerking over
iemand maakt. “Jij kan
zo goed iemand
helpen”. Opstekers
doen iets met je; je
wordt er bijvoorbeeld
blij van.
Gevonden voorwerpen / kleding
Wij zien in school dat er veel soorten
kleding en schoeisel blijft liggen. Op
de benedenverdieping van de school
( naast de deur van de bieb ) staan
meerdere plastic bakken. Mocht u
iets missen, neem dan even een
kijkje in één van deze bakken. Voor
iedere vakantie legen we deze
bakken en zal het gedoneerd gaan
worden.
Leeshulp Op school besteden we
veel aandacht aan het lezen. Zo
starten we (volgende week) van
dinsdag t/m vrijdag het eerste half
uur met estafette lezen. De kinderen
zitten dan op leesniveau bij elkaar en
krijgen hierbij instructie. De moeder
van Kirsten, Sophie en Heleen
Gosselaar, Marloes Luitwieler, gaat
dit jaar ook weer helpen tijdens dit
lezen. Vorig schooljaar is zij hiermee
begonnen en het is Marloes goed
bevallen om iets te kunnen doen
voor school.
Alvast hartelijk dank
voor je inzet Marloes.
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Ouderhulplijsten
Ook vandaag krijgen
de kinderen de
ouderhulplijst mee.
Zou u deze willen
invullen en weer bij de
leerkracht van uw kind inleveren?
Publiceren van foto’s op de website
Net als voorgaande jaren willen wij ook
van diverse activiteiten die we houden op
school foto’s maken. Deze foto’s willen
wij ook net als andere jaren graag aan u
laten zien via onze website. Mocht u er
op tegen zijn dat we foto’s van uw zoon
of dochter op onze website publiceren
laat het ons dan weten via onderstaand
email adres. Wij zullen hier dan rekening
mee houden. Krijgen wij geen reactie
voor maandag 25 september dan gaan
wij als school ervan uit dat u geen
bezwaren heeft tegen
het plaatsen van de
foto’s op onze website
a.schipper@sooog.nl

Oud papier formulieren Het oud papier
rooster t/m december is op dit moment
rond. In okt./ nov. krijgt u een nieuw
formulier mee om u aan te melden voor
het tweede helft van dit schooljaar.
Verder heeft de gemeente besloten dat
de ledigingen om de 5 weken plaats gaat
vinden en dat de ophaaldag naar de
woensdag gaat. Informatie volgt later

Gevraagd voor de
Kerstmarkt!! Het is
wellicht aan de vroege
kant, maar wij willen u
alvast wijzen op onze 5e
Kerstmarkt ( woensdag
13 december) die we dit
jaar willen gaan organiseren. Wij willen
ouders vragen die het leuk vinden om in
hun vrije tijd iets te maken voor de
verkoop tijdens de Kerstmarkt. Dit kan en
mag van alles zijn zoals; sfeerlichtjes,
kerststukjes, kerstboompjes etc. Het is
dan de bedoeling om dit thuis zelf te
maken en dit dan bij school te brengen
om het dan te verkopen tijdens de
Kerstmarkt. Probeer zoveel mogelijk
gebruik te maken van kosteloos
materiaal. Mocht u
ideeën hebben dan kunt u
zich melden bij iemand
van de ouderraad. U kunt
ook een mail sturen naar
a.schipper@sooog.nl.
U hoort dan spoedig van
de OR.
Week tegen het pesten In het kader
van de Gouden Weken doet onze school
ook mee aan de Week Tegen Pesten (18
t/m 22 september).
Ook thuis kunt u hier aandacht aan
besteden. In genoemde week besteedt
het programma Klokhuis elke dag een
aflevering aan dit onderwerp op Zapp
NPO3 (18.40-19.00)
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PERSONEELSBEZETTING
Clusterdirecteur:
Sjoerd Huinink
Schoolcoördinator: Alexander Schipper
Groepsleerkrachten:
Groep 1/2
Aline Koekkoek (di. do. en vr.)
Jessica Dreijer (ma. en woe.)
Groep 3/4a Henny Olthof (ma. di. woe en do.mo.)
Jessica Dreijer (do.mi. en vr.)
Groep 4b/5a Esther ’s Gravendijk (ma. di. do. en vr.)
Alexander Schipper (woe.)
Groep 5b/6 Wim Duteweerd (ma. en di.)
Sandra Winkel (woe. do. en vr.)
Groep 7/8
Martine Greven (ma. di. woe. en do.)
Alexander Schipper (vr.)
Verder zijn de groepen 3, 4, 5 en 6 op de dinsdagmorgen en donderdagmorgen gesplitst. Ze hebben respectievelijk les van Henny (groep 3), Jessica (groep 4), Esther
(groep 5), Wim (groep 6)
Groep 7 en 8 zijn op de woensdag en donderdagmorgen gesplitst. Wim geeft woensdag les aan groep 7 en Alexander de donderdagmorgen.
Alexander Schipper is met ingang van dit schooljaar ook interim school coördinator op
obs Letterwies. Daarom worden de lesgevende taken van Alexander overgenomen
door Mischa van Lang.
Gymdocent op de maandag is Sandra Kregel
Sjoerd Huinink is tevens directeur van obs de Uilenburcht ( Beerta ) en obs Houwingaham ( Bad Nieuweschans ) obs De Kleine Dollard (Winschoten)
Sjoerd is één dag in de week aanwezig op de Bouwsteen. Deze dag kan per week verschillen.
Alexander Schipper is de eerste contactpersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Alexander is op maandag, donderdagmiddag en vrijdag op de Bouwsteen aanwezig.
Interne begeleider: Ina Glazenborg
De interne begeleider is dinsdag en woensdag ingezet voor ib- werkzaamheden.
Conciërge:
Hendrik Kerbof
Administratief medewerkster: Hetty de Jonge (di, woe. en do. aanwezig)

SCHOOLVERZUIM
Bij afwezigheid wegens ziekte dient u de school daarvan in kennis te stellen, bij voorkeur ’s ochtends tussen 8.00 en 8.15 uur. Wij nemen telefonisch contact met u op als
uw kind afwezig is zonder bericht van afmelden.
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VAKANTIEROOSTER
Vakantie en vrije dagen zijn als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie:
ma. 23-10-2017 t/m vr. 27-10-2017
Kerstvakantie:
ma. 25-12-2017 t/m vr. 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
ma. 26-02-2018 t/m vr. 02-03-2018
Paasvakantie
ma. 02-04-2018
Meivakantie
vr. 27-04-2018 t/m vr. 04-05-2018
Hemelvaartvakantie
do. 10-05-2018 en vr. 11-05-2018
Pinkstervakantie
ma. 21-05-2018 t/m woe. 23-05-2018
Zomervakantie
ma. 23-07-2018 t/m vr. 31-08-2018
Studiedagen team komend schooljaar:
di. 13 mrt. 2018
( alle leerlingen zijn de gehele dag vrij!!)
Let op: Alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben besloten dat Goede Vrijdag ( 30-03-2018 ) in het schooljaar
2017 - 2018 een gewone schooldag is.
Wij hebben geprobeerd om de studiemomenten voor het team alvast in te roosteren.
Mochten we toch nog één of twee dagdelen i.v.m. onderwijskundige activiteiten nodig
zijn dan informeren wij u via de nieuwsbrief.

TRAKTEREN
Als kinderen jarig zijn, willen ze uiteraard trakteren in hun klas. Ze vinden het dan natuurlijk ook leuk om bij de andere klassen en leerkrachten langs te gaan.
We hebben daarbij het volgende afgesproken:
De leerlingen van groep 1 t/m 4a gaan langs bij de klassen en leerkrachten op de benedenverdieping en de leerlingen van groep 4b t/m 8 bij de klassen en leerkrachten van de
bovenverdieping. Als traktatie hebben wij als school het liefst gezonde zaken.
Medezeggenschapsraad:
Via de wet is het een verplichting voor de school een Medezeggenschapsraad (MR) te
hebben.
De MR bestaat uit twee geledingen:
- vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding
- vertegenwoordigers van het team, de teamgeleding
De MR overlegt met de directie van de school en het schoolbestuur over allerlei belangrijke schoolzaken o.a.:
- vaststellen van het formatieplan
- het onderhouden van contacten met directie en schoolbestuur
- toetsing van personeelsbeleid
- volgen van en mede inhoud geven aan onderwijskundige ontwikkeling
De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd.
Vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Een uitgebreid reglement voor de MR ligt op school ter inzage.
Namen en telefoonnummers van de MR leden worden elders in de nieuwsbrief vermeld.
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad:
Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze raad is bevoegd tot bespreking van alle gemeenschappelijke, school overstijgende aangelegenheden inzake de scholen die onder de stichting
vallen.
Ouderraad:
Aan de school is een ouderraad verbonden. De leden worden door en uit de ouders gekozen op de zakelijke ouderavond. De taak van de ouderraad is het best als volgt te
omschrijven:
- het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en school
- samen met het team zorgen voor een goed verloop van allerlei activiteiten op
school
Zoals:
-vieringen ( St.Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Musicalavond )
-het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten. ( sportdag, spelletjesmorgen
etc.)
-laatste schooldag

OUDERBIJDRAGE
Op obs de Bouwsteen wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Activiteiten georganiseerd door de ouderraad worden betaald uit de oud papierkas. Alle ouders/
verzorgers worden dringend verzocht zich beschikbaar te stellen om te helpen bij het
inzamelen van het oud papier. Per avond ( 2e dinsdag van de maand ) zijn zes vrijwilligers nodig. Er worden drie routes gelopen. Er wordt om 17.50 uur gestart vanaf het
parkeerterrein bij de Spar. De organisatie van het inzamelen van het oud papier is in
handen van de ouderraad. Tijdens de zakelijke ouderavond wordt een volledig overzicht
van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven verstrekt.
Ophaal rooster oud papier schooljaar 2017—2018
Er wordt iedere 2e dinsdag van de maand oud papier opgehaald. Dit is van september
t/m december 2017. Vanaf januari 2018 wordt er eens per 5 week op de woensdag oud
papier opgehaald.
Vertrekpunt is het parkeerterrein bij de Spar in het dorp. We vertrekken om 17.50 uur.
Tijdens het lopen is er een kopje koffie bij café van der Paard. De avond duurt tot ongeveer 20.00 uur.

SCHOOLREIZEN
De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan elk jaar op schoolreis.
Het schoolreisprogramma voor het schooljaar 2017-2018 wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Ouders/verzorgers kunnen, indien geweest, wekelijks voor de schoolreizen sparen. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op onze rekening.
In de loop van het schooljaar worden de nieuwe prijzen bekend gemaakt voor de schoolreizen in 2018.
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Clusterdirecteur
SJ. Huinink
tel. 06 - 12504035
s.huinink@sooog.nl
Schoolcoördinator
Alexander Schipper
tel. 06 - 10831626
a.schipper@sooog.nl
(Eerste aanspreekpunt van de school voor ouders, leerlingen en teamleden)
Personeel / Groepsleerkrachten
Jessica Dreijer
Aline Koekkoek
Sandra Winkel
Mischa van Lang
Esther ’s Gravendijk
Henny Olthof
Wim Duteweerd
Martine Greven
Liesbeth Brader
Ina Glazenborg

tel. 06 - 29496365
tel. 0598 - 492363
tel. 06 - 38201097
tel. 06 - 14535909
tel. 06 - 48401984
tel. 06 - 49970458
tel. 06 - 11913368
tel. 06 - 23798831
tel. 06 - 18098144
tel. 06 - 15207891

j.dreijer@sooog.nl
a.koekkoek@sooog.nl
s.winkel@sooog.nl
m.van.lang@sooog.nl
e.s.gravendijk@sooog.nl
h.olthof@sooog.nl
w.duteweerd@sooog.nl
m.greven@sooog.nl
ldoorman@hotmail.com
i.glazenborg@sooog.nl

Alle teamleden zijn op de dagen dat zij op school aanwezig zijn voor en na
schooltijd bereikbaar. Wij verzoeken u slechts in noodgevallen gebruik te maken
van de bovenvermelde privénummers.
Ouderraad
( or-obsdebouwsteen@sooog.nl )
Mevr. A. (Angelique) Kuil (voorzitter)
tel. 06 - 31097147
Mevr. J (Jeannet) Buiter (secretaris)
tel. 06 - 52610819
Mevr. M (Miranda) vd Hoven
tel. 06 - 29098434
Mevr. S. (Sandra) Smith
tel. 06 - 46423834
Mevr. C. (Chantal) Drenth
tel. 06 - 51686426
Mevr. C. (Claudia) Akkerman
tel. 06 - 46485873
Mevr. M. (Monigue) Koning
tel. 06 - 20179048
Mevr. F. (Finette) Verweij
tel. 06 - 14990737
Medezeggenschapsraad ( mr-obsdebouwsteen@sooog.nl )
Leden van de oudergeleding:
Mevr. J (Jacolien) Komdeur
tel. 06 - 55801835
Dhr. M. (Mark) Olthuis
tel. 06 - 18151815
Dhr. P. ( Patrick ) Nap
tel. 0597 - 647034
Leden van de personeelsgeleding:
Mevr. I. (Ina) Glazenborg
Dhr. W. (Wim) Duteweerd
Mevr. A. (Aline) Koekkoek

tel. 06 - 15207891
tel. 06 - 11913368
tel. 06 - 16213415

Adviserend lid:
SJ. Huinink

tel. 06 - 12504035
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Activiteitenkalender obs De Bouwsteen
Activiteiten 2017:
- Informatie/ inloopavond woensdag 13 sept. vanaf 18.00 uur.
- Mediawijsheid ‘week van het pesten” in de week van 18 september
- Oudergesprekken ihkv de Gouden Weken in de week van 25 september.
- Start Kinderboekenweek “gruwelijk en eng” (woe. 4 okt. t/m zo. 15 okt.)
Kijkmiddag Project op vrijdag 13 oktober van 13.30 -14.00 uur.
- Herfstvakantie maandag 23 okt. t/m vrijdag 27 okt.
- Nationaal Schoolontbijt in alle groepen. Dinsdag 7 november
- Lampionnententoonstelling (18.00 -19.00 uur) en aansluitend ouderavond
Vreedzame School woensdag 8 november van 18.00 uur – 20.30 uur.
- Vorderingsgesprekken (facultatief) gr. 1 t/m 8 ma. 20 nov. t/m do. 23 nov.
- Sintviering dinsdag 5 december.
( gr. 1/2 is om 12.00 uur vrij!!)
- Kerstmarkt woensdag 13 december van 17.30 uur – 19.30 uur
- Kerstviering donderdagavond 21 december.
- Vrijdag 22 december afsluiting Kerst en opruimen.
’s Middags start de Kerstvakantie. ( alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!!)
- Kerstvakantie ma. 25 dec. t/m vr. 05 jan 2018.
Activiteiten 2018:
- Mediatorentraining in januari. Exacte data volgen nog.
- Nationale voorleesdagen woensdag 24 januari t/m zondag 03 februari voor
groep 1 en 2
- zakelijke ouderavond woensdag 07 februari vanaf 19.30 uur.
- Groep 8 heeft schoolkeuzegesprekken van maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari!!
- Voorjaarsvakantie maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.
- Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 maandag 5 maart t/m vrijdag 9 maart
- Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 9 maart
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- Teamscholing/ clusterdag di. 13 maart. (alle leerlingen zijn de gehele dag vrij!!)
- Pannenkoek dag, vrijdag 16 maart 2018
- Start Kinderjury ( leesproject) maandag 07 maart t/m vrijdag 18 april.
Voor de groepen 4 t/m 8
- Paasviering vrijdag 30 maart ( Goede Vrijdag, is een gewone schooldag!!)
- Paasvakantie maandag 2 april.
- Schriftelijk verkeersexamen groep 7 donderdag 05 april.
- CITO voor groep 8 (dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april)
- Koningssportdag groep 1 t/m 8 vrijdag 20 april.
- Meivakantie vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei.
- Hemelvaartvakantie donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei
-voetbaltoernooi dinsdagmiddag in mei?? Groep 7 en 8
- Pinkstervakantie maandag 21 mei t/m woensdag 23 mei
- Schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s gemaakt in mei. Datum volgt later
- Week van de Avond 4-daagse ( maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni)
(woensdag is een rustdag)
- Schoolreis groep 1,2 is op vrijdag 29 juni.
- Schoolreis groep 3,4 en 5 op dinsdag 3 juli.
- Schoolreis groep 6,7 en 8 is op dinsdag 3 juli.
- Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 ma. 09 juli t/m do. 12 juli.
- Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 13 juli.
- Doorschuifmiddag dinsdag 17 juli. ( Groep 8 is vanaf 12.00 vrij!! )
- Feestelijke afscheid groep 8 woensdag 18 juli vanaf 18.00 uur.
- Meester en juffen dag houden we in de laatste schoolweek op dinsdag 17 juli.
- Laatste schooldag donderdag 19 juli. ( Groep 8 is deze dag vrij!! )
- Planningsvergadering van het team. Dit is ter voorbereiding van het
nieuwe schooljaar vr. 20 juli.
- Start zomervakantie op maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus.
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