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Belangrijke data
Vakantierooster en studiedagen 18-19

Voorleeswedstrijd
Onderzoek schooltijden
Schoolzwemmen groepen 3
Rapporten
Schoolbezoeken bibliotheek groepen 4
Filmbezoek groep 7
ALGEMEEN:
NIEUWE LEERLINGEN
In januari is Evan Kampen op school gekomen: we wensen hem veel succes en plezier op de Meander!
WEL EN WEE
Juf Berber is per 1 februari weer volledig aan de slag. Zij staat nu op de vrijdag voor groep 1-2a.
Juf Marieke is aan het re-integreren. Zij zal haar inzet de komende periode volgens schema steeds
verder uitbreiden. Juf Patricia zal komende periode buiten de groepen met leerlingen aan de slag gaan.
De vervanging blijft in handen van juf Anita en meester Arjen.
Op 25 januari heeft meester Jan Cees afscheid genomen. We bedanken hem nogmaals en wensen
hem het allerbeste.
Onze vrijwilligster juf Trijntje viert op 7 februari haar 80ste verjaardag. Wij feliciteren haar van harte met
deze mijlpaal.
REMINDER VERVANGING
Tot op heden is het met de vervanging nog steeds gelukt. Het aanbod vervangers neemt verder af en
het wordt steeds lastiger om het voor elkaar te krijgen. Dit jaar communiceren we in geval van ziekte en
vervanging alleen als er zich bijzondere situaties voor doen.
STAKING 15 MAART
Op dit moment vindt er binnen de organisatie een inventarisatie plaats van wie wil staken. Als er meer
nieuws is, dan hoort u dit via een aparte nieuwsbrief.
TERUGBLIK:
VOORLEESONTBIJT
Wat hebben we genoten van het voorleesontbijt en al die vrijwilligers die hebben voorgelezen. Dank
allemaal, wat is lezen toch fijn.

AANKONDIGINGEN:
ONDERZOEK SCHOOLTIJDEN
Middels een nieuwsbrief heeft u informatie gekregen over de uitkomsten. Met ingang van het nieuwe
schooljaar gaan we over naar het ingedikte model. Een voorbereidingsgroep gaat nu de praktische
zaken uitwerken. Te zijner tijd ontvangt u hier meer informatie over.
SCHOOLZWEMMEN GROEPEN 3
Groep 4 heeft het schoolzwemmen in januari afgerond. Op 14 februari start groep 3 met schoolzwemmen. We kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Wie wil ondersteunen? Geef u op bij juf Gerda of
juf Lydia.
De kinderen van de groepen 3 moeten om 13.00 uur op school zijn, dan vertrekt de bus. Als iemand te
laat is dan kan diegene helaas niet mee. Deze leerlingen worden dan opgevangen bij de directie of in
een andere groep. Dus kom op tijd.
RAPPORTEN
De rapporten gaan op 15 februari mee.
SCHOOLBEZOEKEN BIBLIOTHEEK GROEP 4
Komende periode worden er weer een bezoeken aan de bibliotheek gebracht. Het doel is om de
kinderen bekend te maken met de bibliotheek en het lezen te bevorderen.
Wist u dat: Een grote woordenschat zeer belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind. Voorlezen doet
er toe!!!!
FILMBEZOEK GROEP 7
Groep 7 gaat in februari naar de film, meer informatie via de leerkrachten van desbetreffende groepen.
OVERZICHT:
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VAKANTIEROOSTER 2018—2019
Studiemiddag
Voorjaarsvakantie
Pasen – “Meivakantie”
Hemelvaart
Pinksteren
Studiemiddag
Zomervakantie

7 febr 13.15 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
16-febr
t/m 24-feb
19-april
t/m 5 mei
30-mei
t/m 2-juni
8-juni
t/m
10-jun i
24 juni 13.15 —15.15 uur, alle leerlingen vrij
13 juli
t/m
25-aug

