Week 07

2018-2019

Belangrijke data:
20 februari
8 maart
10 april

Meester en Juffen dag en OPEN PODIUM 08.45 uur:
ouders zijn altijd welkom
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf

Nieuwe huisstijl STEV
Een groep individuele
scholen die elkaar aanvullen, scherp houden en samen een kleurrijk palet vormen om uit te
kiezen.

en Lange Voren
Met de speelse raket willen we uitstralen dat we vernieuwend en gedreven zijn en met een klein
team de kinderen tot grootse prestaties stimuleren. De kleur geeft de kracht en passie hierbij
weer. En…. wat vindt u ervan?

Belangrijke data voor de bovenbouw:
Maandag`
11 feb
Junior Fontanus
Woensdag
13 feb
Definitief advies gesprekken groep 8
Woensdag
13 feb
Workshopmiddag Meerwaarde
Donderdag
14 feb
Voorleeswedstrijd bibliotheek Fenne
Donderdag
14 feb
Sport Meester Leon (fiets mee!)
Maandag
18 feb
Inleveren aanmeldformulier VO groep 8 bij juf Hester
Donderdag
21 feb
Sport Meester Leon (fiets mee!)
Donderdag
21 feb
Portfolio mee naar huis
Maandag
25 maart
Excursie naar Rijksmuseum

Inzet Carina in onderbouw en Marileen in bovenbouw
Carina gaat vast werken op de woensdagmorgen in de onderbouw, nu omdat Maaike die dag er
niet is en als Manja terugkomt heeft zij op die dag ouderschapsverlof. Dit zorgt voor rust in de
onderbouw, Carina werkt dan niet meer in de bovenbouw. Marileen hebben we gevraagd ook op
de vrijdagmiddagen te komen werken, in groep 6/7/8 als Hester naar de gymopleiding gaat, dat
start vanaf 22 februari.
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de luizenmoeder
Heeft u gisteravond ook weer genoten van de Luizenmoeder, weer een
nieuw lied voor de ouders van groep 4 en safety first? Gelukkig is dit het
schoolleven onder een vergrootglas en met een grote glimlach.
(las vanmorgen in de krant dat er 4 miljoen mensen hadden gekeken, best veel!)

Vakantierooster 2018-2019
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

25-2-2019 t/m 1-3-2019
19-4-2019 en 22-4-2019
23-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 en 31-5-2019
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
10-6-2019
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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