Week 49
05 december
06 december
10 december
20 december
21 december
07 januari
11 januari
25 januari
20 februari
22 februari
8 maart
10 april

2018-2019

Sint op school (Tweede deel van de ochtend.)
Bezoek bovenbouw aan boerderij in Scherpenzeel
Spreekuur Jeugdverpleegkundige
Kerstviering (Vanaf nu om en om wo en do in combinatie met
Zandberg. Dit jaar op de donderdag.)
Start Kerstvakantie (Kinderen hebben deze dag geen school.)
Team opruimen en studiedag punten.
Nieuwjaarsreceptie om 08.30 uur met ouders en kinderen
Hoofdluiscontrole
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Meester en Juffen dag
OPEN PODIUM 08.45 uur: ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

Aankomst Sinterklaas 5 december
Woensdag 5 december zal Sinterklaas ook onze school komen bezoeken. De Sint zal rond
10:15 uur met zijn pieten arriveren op het schoolplein. Ouders zijn van harte welkom om de
Sint met de kinderen te ontvangen.
De kinderen van jaar 1-4 zullen voordat de Sint aankomt eerst proberen om ook hun
pietendiploma te bemachtigen. Dit zullen ze doen in de gymzaal de Veluwehal. De kinderen
(met juf Carina, juf Maike en juf Bo) zullen om 08:30 uur vertrekken met de bus richting de
Veluwehal en zullen daar van meester Yannick een cursus pietengym krijgen. Om 10:00 uur
zullen de kinderen weer terug zijn om Sinterklaas te mogen verwelkomen.
Jaar 1 en 2 gebruiken hun gymspullen die op school liggen en jaar 3 en 4 zullen hun gymtas
moeten meenemen.
Fenne en Nikki op bezoek bij peuterspeelzaal de Bereboot
Dinsdag 20 November zijn wij op bezoek geweest bij peuterspeelzaal de Bereboot.
Ons werd gevraagd of wij een boek voor wilden lezen aan de peuters van de Bereboot.
Wij hebben samen met juf Bo een boek uitgezocht. Na enkele keren voorbereiden was het
dan eindelijk zover. Wij mochten langskomen om ons verhaaltje voor te komen lezen.
Eenmaal op de Bereboot aangekomen zaten de kinderen in de kring en stonden er stoelen
voor ons klaar. De kinderen waren erg nieuwsgierig wie wij waren. Na een voorstel ronde
gingen we lezen. De kinderen waren erg aandachtig aan het luisteren. Nadat wij klaar waren
met het voorlezen hebben wij nog een paar liedjes gezongen samen met de peuters. Wij
vonden het superleuk. Veel kinderen willen ook graag. We hebben er veel van geleerd.
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Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
21-12-2018 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 Geen school voor alle kinderen.
Pinkstervakantie
10-6-2019
Zomervakantie
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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