
Schooljaar 2018/2019 

Al lijkt het buiten wel 

herfst, we zijn al hard 

op weg naar de zo-

mer. De laatste 

schoolperiode is aan-

gebroken. Het thema 

van nu is “Winkel” en 

dat is in de hele 

school goed te zien! 

Het laatste thema van 

dit jaar, “Vrije tijd”, 

begint op 11 juni. 

 

Personeel 

Juf Nicole is bevallen 

van een prachtige 

dochter, Stella Mare. 

Zij heeft nog zwanger-

schapsverlof tot en 

met de zomervakan-

tie. 

Juf Marja is nog steeds 

niet helemaal hersteld 

van haar knieblessure 

en werkt nog niet vol-

ledig.  

Juf Sonja is nog aan 

het herstellen van 

haar operatie en is 

haar uren ook aan het 

opbouwen. 

Juf Ishani heeft per 1 

juni een andere baan. 

Juf Tessa zal ook na 

de zomervakantie bij 

ons op school blijven 

werken als onderwijs-

assistent. 

 

Activiteiten 

Donderdag 23 mei 

gaan de enkele van 

de aankomende 

schoolverlaters alvast 

een dagje wennen op 

het VSO. Spannend! 

Op vrijdag 7 juni  doen 

de kinderen van de mid-

den– en bovenbouw 

weer mee aan de HDM 

Sportdag. Informatie 

hierover volgt nog. 

 

Schoolreisje 

Maandag 27 mei gaan 

de midden– en boven-

b o u w g r o e p e n  o p 

schoolreis naar Plaswijck-

park. Gymmeester Trevor 

gaat deze dag mee, dus 

zal er geen gymles wor-

den gegeven op school. 

Dinsdag 28 mei gaan de 

onderbouw– en onder-

steuningsgroepen naar 

Monkey Town. 

Heeft u allemaal het 

school(reis)geld betaald 

of de ooievaarspas laten 

scannen bij de admi-

nistratie? Het zou jammer 

zijn als uw kind niet mee 

kon op schoolreis omdat 

de kosten niet voldaan 

zijn. 

 

Vrije dagen 

Er komen in deze laatste 

schoolperiode nog een 

aantal vrije dagen aan. 

30 mei is Hemelvaarts-

dag. Deze dag en de 

dag erna zijn de kin-

deren vrij. 5 juni is er een 

studiedag voor het per-

soneel. Ook deze dag 

zijn de kinderen vrij. 9 en 

10 juni is het Pinksteren. 

Maandag 10 juni, Twee-

de Pinksterdag, is de 

school gesloten. 

Daarna gaan we ononder-

broken door tot de zomer-

vakantie! 

 

Rapportbesprekingen 

In de week van 24 juni zijn 

de rapportbesprekingen. U 

zult tegen die tijd een uit-

nodiging ontvangen om 

het rapport van uw kind te 

komen bespreken op 

school. Deze keer krijgt u, 

anders  dan voorheen,  het 

rapport en OPP in één do-

cument. 

  

Duintuin 

Het is iedere dag weer een 

plezier om te zien hoe de 

kinderen genieten van de 

mogelijkheden op het 

nieuwe “schoolplein”. Er 

worden steeds weer ande-

re dingen ontdekt en ze 

bouwen, klimmen en klau-

teren wat af. 

 

Staking Openbaar Vervoer 

Op 28 mei gaat het Open-

baar Vervoer staken. Komt 

uw kind met openbaar ver-

voer naar school? Wilt u er 

dan alvast over nadenken 

hoe uw kind deze dag op 

school gaat komen en dat 

aan de juf of meester laten 

weten? 
 

Extra verlof zomervakantie 

Regelmatig krijgen wij aan-

vragen voor verlof aanslui-

tend aan de zomervakan-

tie. Verlof in deze periode is  

niet toegestaan. 
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Belangrijke data 

 

27 mei 

Schoolreisje boven-

bouw 

 

28 mei 

Schoolreisje onder-

bouw 

 

30/31 mei 

Hemelvaartsdag 

Ook dag erna vrij 

 

5 juni 

Studiedag/Suikerfeest 

Alle kinderen vrij 

 

7 juni 

HDM Sportdag 

 

9/10 juni 

Pinksteren 

 

16 juni 

Vaderdag 

 

24 t/m 28 juni 

Rapportgesprekken 
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