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ma 16 febr.:  Studiemiddag leerkrachten gr. 1/2 » kleuters ’s middags vrij 

di 17 febr.:   Spreekavond 

wo 18 febr.:  Spreekavond 

do 19 febr.:  Groepen 3 t/m 8 gaan ’s morgens schaatsen 

do 19 febr.:  Doemiddag 

vr 20 febr.:  Podiumpresentaties                                                        
ma 23 t/m vr 27 febr.: Voorjaarsvakantie 

ma 9 maart:  20.00: Ouderraad 

di 10 maart:  Groep 8 Waterzuivering 

do 12 maart:  Groep 7 Waterzuivering 

di 17 maart:  Groepen 6 Bijenles  
wo 18 maart:  Groep 7 Boomfeestdag 

vr 20 maart:  Groepen 7 en 8: Wandelen voor Water 

 

 
 

 

Volgende week beginnen met een nieuw thema: Meedoen. 

Inhoud: Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans 

geven om mee te kunnen doen. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4:  

Buiten de gemeenschap (Marcus 2, 1-12); Isa heeft een vriend (Lucas 17, 11-19). 

Groepen 5 en 6:  

Petrus’ schoonmoeder (Matteüs 8, 14-15); De lamme telt weer mee (Matteüs 9, 1-8).  

Groepen 7 en 8:  

Een wonderlijk ziekenbezoek (Matteüs 8, 14-15); Ook de lamme telt helemaal mee 

(Matteüs 9, 1-8).  

 

 

 

Inmiddels heeft u de uitnodiging voor het 

oudergesprek van volgende week ontvangen.  
Hopelijk is het ook gelukt om het rapport via het ouderportaal te bekijken. 

Sommige ouders gaven al aan dat een papieren uitdraai nu niet meer nodig 

is. We hadden echter al afgesproken dat we dit schooljaar als overgangsjaar 

beschouwen. Dit betekent dat we het tweede rapport in juni nog wel voor u 

uitprinten, maar dat we er inderdaad van uitgaan dat dit volgend schooljaar 

niet meer nodig is. 

Tijdens de spreekavonden staat in de hal bij groep 3B en 4 weer een tafel met heel veel gevonden voorwerpen. Wilt 

u de bezittingen van uw kind(eren) eruit halen en mee naar huis nemen? 

 

 

Het is algemeen bekend, 

maar ik herinner u hierbij nog even aan de studiemiddag van de leerkrachten in 

de kleuterbouw op maandag 16 februari a.s. Evenals donderdag 30 oktober 

jl. is het de bedoeling dat u uw kind die dag om 12.00 uur ophaalt.  

De derde studiemiddag voor de collega’s in de groepen 1/2 vindt plaats op 

dinsdag 19 mei a.s.    
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Vakantierooster 2015/2016 

Schaatsen! 
 

 

We kondigden het al eerder aan: Op donderdagochtend 19 februari a.s. gaan de groepen 3 t/m 8 schaatsen op de 

tijdelijke schaatsbaan van Winter Village Baarn. 

Het tijdschema: 

08.30 uur: groepen 3  
09.30 uur: groepen 4 en 5 

10.30 uur: groepen 6  

11.30 uur: groepen 7 en 8 

De ouders van de groepen 3 worden verzocht om hun kind om 8.30 uur naar de 

schaatsbaan te brengen en vervolgens te assisteren bij het aantrekken van de schaatsen. 

De kinderen mogen hun eigen schaatsen meenemen, maar Noren en klapschaatsen zijn niet toegestaan. Voor alle 

kinderen zijn echter schaatsen beschikbaar bij de schaatsbaan. 

Denkt u eraan om uw kind handschoenen mee te geven! 

 

 

 

 

Inmiddels zijn de schoolvakanties van het komende schooljaar bekend: 

 

Herfstvakantie:   ma 19 oktober t/m vr 23 oktober 2015 

Kerstvakantie:   ma 21 december 2015 t/m vr 1 januari 2016 

Voorjaarsvakantie:  ma 22 februari t/m vr 26 februari 2016 

Paasweekend:   vr 25 maart t/m ma 28 maart 2016 

Meivakantie:   ma 25 april t/m vr 6 mei 2016 (incl. Koningsdag en Hemelvaart) 

Pinksterweekend:  ma 16 mei 2016 

Zomervakantie:   ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2016 

 

De data van de studiedagen enz. volgen in een later stadium. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies  

 

 

 


