Maandag, 4 september 2017

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Welkom, fijn dat iedereen er weer is!
Vandaag zijn we weer begonnen! Fijn dat iedereen er is. We wensen de kinderen een goed schooljaar toe.

Fietsen en roken op het schoolplein:
Op het schoolplein staan vaak ouders gezellig met elkaar te praten, dat vinden we gezellig.
We mogen op het schoolplein niet roken. Roken kan naast of achter de school, niet bij de kinderen.

Het is gevaarlijk om te fietsen op de speelplaats. Op de speelplaats lopen we met de
fiets aan de hand.
Wanneer u de kinderen komt brengen of halen dan mag u weer fietsen bij het fietspad
of op de straat.

Gezond eten op school:
We eten en drinken met de kinderen om 10.00 uur en om 12.00 uur. De kinderen nemen een beker water, melk of
(sinaas)appelsap mee. Wat mogen de kinderen eten:

Fruit

Groente

Wrap

Boterham
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Gym op donderdag:
Vanaf donderdag 7 september hebben de kinderen elke donderdag gym. De kinderen in de middenbouw en de
bovenbouw moeten een gymtas, t-shirt, korte gymbroek en gymschoenen meenemen. Zonder gymkleding mogen
kinderen niet gymmen. Twee keer vergeten mag, nog een keer vergeten dan kan je niet mee doen.
De kinderen van juf Christel en juf Pascale hoeven geen gymkleding mee te nemen.

Vrije dagen 2017-2018
Schoolvakanties
Herfstvakantie

Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2017

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Paasweekend

Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie +
Hemelvaart

Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksterweekend

Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen / vrije dagen



Werk- en overlegdag

Vrijdag 20 oktober 2017

Studiedag

Maandag 30 oktober 2017

Werk- en overlegdag

Vrijdag 22 december 2017

Studiedag

Donderdag 15 februari 2018

Werk- en overlegdag

Maandag 12 maart 2018

Studiedag

Woensdag 11 april 2018

Werk- en overlegdag

Maandag 12 juni 2018

Opruimdag

Vrijdag 20 juli 2018

De vrije werk- en overlegdagen stonden nog niet in alle informatiegidsen!
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