Week 44

2018-2019

Belangrijke data:
19 oktober
Verkiezingen leerlingenraad
22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
24 oktober
Workshop Eekhoorn in 3D
27 oktober
Nacht van de Nacht
05 november
Maike start op ma, di en wo in de onderbouw
5 november-12 november IEP advieswijzer
14 november
Studiedag stichting Eem Vallei
26 november
Studiedag (kinderen hebben geen school)
Ouderkring Onderbouw
Een interessante ouderkring waarin alle regels en routines ter sprake kwamen. Van gruit
eten tot inhoudelijke info over over taken- en kiesbord. En de vervanging van Manja tijdens
het zwangerschapsverlof. De volgende ouderkring is op maandag 10 december. Houd de
datum vrij in je agenda.
In de periode tot de kerstvakantie zullen de kinderen zich bezighouden met activiteiten rond
het thema: Kunst.
Adviesgesprekken groep 8
In de week van 5 november (met uitloop van de week van 12 november), maken de kinderen
van groep 8 de Iep Advieswijzer. Hierna worden ontvangen de ouders en kinderen een
uitgenodiging voor een adviesgesprek. Tijdens het gesprek wordt het voorlopig advies
gegeven.
Ouderkring Midden- en Bovenbouw
Wat er is besproken? Vraag aan je collega ouder.
Na de herfstvakantie start Marileen elke dinsdag in de bovenbouw.
IVN-natuur: Workshop

IVN-natuur educatie: Workshop “3d eekhoorn in zijn biotoop” voor kinderen
Datum: woensdag 24 oktober 2018, 13:30 tot 15:30 uur.
Locatie: IVN-natuur educatie, Geldersch erf, Stationsweg 2c, Barneveld.
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 24 oktober 2018 een 3d eekhoorn maken in
het IVN-natuur educatie centrum in Barneveld. De middag wordt georganiseerd door IVN
Barneveld. Eerst is er uitleg over de eekhoorn en hoe deze de winter doorkomt. Vervolgens
kunnen de kinderen aan de slag om de 3d puzzel in elkaar te zetten, samengaan we naar
buiten om te zoeken naar eten voor zijn wintervoorraad. Er is voldoende hulp voor de
kinderen aanwezig. Kosten € 7,50 per kind, de activiteit begint om 13:30 uur. Ouders kunnen
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hun kinderen aanmelden door te mailen naar: klompcees@upcmail.nl. Het IVN-natuur
educatie centrum is gevestigd op het Geldersch erf aan de Stationsweg 2c op landgoed de
Schaffelaar.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Studiedag
14-11-2018 voor alle scholen van de stichting
Studiedag
26-11-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 1-3-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
19-4-2019 en 22-4-2019
Meivakantie
23-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart
30-5-2019 en 31-5-2019
Studiedag
05-06-2019
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
Studiedagen worden altijd minimaal 3 weken voorafgaande in het schooljaar gepland.
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