Week 45

2018-2019

Belangrijke data:
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)
Onderbouw
Volgende week starten we met het project Kunst.
Langzamerhand zal de klas veranderen in een bijzonder museum.
Wij zoeken een echt schilderspalet en twee alpinopetten.
Maike start maandag als vervanger tijden het zwangerschapsverlof van Manja.
Met haar is afgesproken in ieder geval de volledige periode de vervanging op zich te nemen.
Carina en Bo zijn er maandag a.s. ook.
We zullen haar vragen zich voor te stellen in de volgende Flits.
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.
Informatieavonden en open huis voortgezet onderwijs
Diverse voortgezet onderwijsscholen hebben binnenkort weer open huis en
informatieavonden. Hieronder staan de scholen rondom Barneveld. Voor verdere informatie
kan je kijken op de website van de scholen.
• Meerwaarde( praktijk, bb,kb,gemengd theoretisch, GTX), open huis woensdag 14
november 2018 van 18.30-21.00 uur en informatiemiddag op woensdag 13 februari
2019 van 15.00-17.00 uur
• Vathorst Amersfoort (mavo, havo, vwo) open huis dinsdag 12 februari en donderdag
14 februari 2019. Tijden onbekend
• Marnix College Ede (mavo, havo, vwo, tweetalig onderwijs vwo)
16 januari 2019 informatieavond voor ouders 19.30-21.00 uur
23 januari 2019 informatieavond tweetalig onderwijs 19.30-21.00
uur
1 februari 2019 open huis van 16.00-21.00 uur
• Pallas Athene Ede (mavo, havo, vwo) 18 januari 2019 open dag 16.00 tot 21.00 uur
• Het Streek Ede Bovenbuurtweg (mavo, havo, atheneum, gymnasium technasium)25
januari 2019 open dag 16.00-21.00 uur
• Het Streek Ede Zandlaan( praktijkonderwijs, vmbo bb/kb, mavo) 25 januari 2019
open dag 16.00-21.00 uur
• Johannes Fontanus College (mavo, havo, atheneum, gymnasium technasium)31
januari 2019 open avond 18.00-21.00 uur
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
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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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