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INHOUD NIEUWSFLITS
Algemeen
Wel en wee
Afscheid
Groepsindeling 2019-2020
Andere schooltijden
Schoolreizen
Groep 8 musical

Beweegweek
Afscheid juf Lydia
Doorschuifuur
Trapscene
Vakantierooster 2018-2019
Vakantierooster 2019-2020
Tot slot

ALGEMEEN:
In deze korte Meanderflits het laatste nieuws van dit schooljaar. We kunnen terugkijken op een goed
schooljaar waarin weer veel is gebeurd. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.
WEL EN WEE
Na de vakantie zullen juf Marieke (1 dag) en juf Lisette nog ziek zijn. Meester Arjen (groep 8B) en juf
Mariska en juf Kirsten (groep 1/2A) zullen voor de vervanging zorgen.
AFSCHEID
Aan het eind van het schooljaar gaan we afscheid nemen van leerlingen die naar een andere school
gaan (o.a. groep 8 en verhuizers). We wensen jullie veel plezier en succes op de nieuwe school.
Juf Lydia gaat met pensioen. Lydia, dank voor al je inzet voor de Meander!!!! Verder zullen juf Lineke, juf
Patricia en juf Anita de Meander gaan verlaten. Collega’s bedankt voor alles en succes bij jullie nieuwe
uitdagingen.
GROEPSINDELING 2019-2020
U heeft eind juni de groepsverdeling ontvangen. Afgelopen week heeft u de leerlingenlijsten ontvangen.
Als u nog vragen heeft dan kunt u bij meester Ruud terecht.
ANDERE SCHOOLTIJDEN
Alles rondom de andere schooltijden is zo goed als klaar. Voor de vakantie ontvangt u nog uitgebreide
informatie over het reilen en zeilen rondom het eten en de pauzes.
TERUGBLIK:
SCHOOLREIZEN
Alle schoolreizen zijn geweest. We kunnen terugkijken op geslaagde schoolreizen. Iedereen die hieraan
een steentje heeft bijgedragen willen wij bedanken voor de inzet. Het was top!
GROEP 8 MUSICAL
De laatste weken voor groep 8 zijn aangebroken, afgelopen week hebben zij de eindmusical “Check dit
dan” opgevoerd. Wat een talent en een succes!

AANKONDIGINGEN:
BEWEEGWEEK 8 JULI
Op maandagmorgen 8 juli zullen de groepen 5-8 meedoen aan de beweegweek georganiseerd door
Sportbedrijf Drachten. Via een aparte mail ontvangt u alle informatie.
AFSCHEID JUF LYDIA
Op 9 juli van 15.15—16.15 uur kunt u tijdens een informele inloop afscheid nemen van juf Lydia. Het zal
plaatsvinden in groep 3A. U bent van harte welkom!
DOORSCHUIFUUR 10 JULI 11.00—12.00 UUR
In de laatste schoolweek hebben we op woensdag 10 juli het doorschuifuur gepland van 11.00-12.00
uur. Alle kinderen zitten die dag bij hun nieuwe meester of juf. Op het tijdstip van de doorschuifuurtje
organiseert de school voor alle nieuwe ouders een inloop. De koffie en thee staat klaar in de
personeelskamer op de bovenverdieping.
TRAPSCENE 12 JULI GROEP 8 11.30 uur
In de laatste week zullen we tussen 11.00—12.00 uur op de donderdag afscheid nemen van groep 8.
De leerlingen gaan eerst trakteren en om 11.30—11.45 uur is de trapscene. Is iets niet duidelijk, vraag
het dan even aan de leerkracht van uw kind.
OVERZICHT:
VAKANTIEROOSTER 2018—2019
Zomervakantie

13 juli

t/m

25-aug

VAKANTIEROOSTER 2019—2020
Komend schooljaar worden er maximaal vier studiedagen gepland. Deze dagen worden direct na de
vakantie gecommuniceerd.
Herfstvakantie

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

17-02-2020 t/m 21-02-2020

Pasen

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en vrijdag 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

Zomervakantie

06-07-2020 t/m 14-08-2020

TOT SLOT
Het schooljaar is bijna ten einde. We gaan genieten van een welverdiende vakantie. Het team van de
Meander wenst iedereen een fijne vakantie en tot maandag 26 augustus 8.30 uur.

