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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 8e en tevens laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Bij deze nieuwsbrief zitten 2 bijlagen: instroombeleid 4-jarigen en een oproep voor een
klassenouder.
Ik kijk terug op een heel mooi schooljaar, waarin we weer ons best hebben gedaan het beste
uit de kinderen te halen en hen op alle fronten te laten “groeien”. Dat gaat alleen als ook de
contacten met de ouders goed zijn zodat we samen de zorg voor uw kind hebben. Ik wil jullie
dan ook allemaal bedanken voor onze “samenwerking” van afgelopen schooljaar. Ik hoop
alle kinderen op maandag 20 augustus weer gezond en wel terug te zien op school. Voor nu
wens ik jullie allemaal een topvakantie!
Nieuwe collega’s
In de laatste weken is er nog het één en ander veranderd in het team voor komend jaar.
De juf die in eerste instantie bij ons in groep 5 en 7 zou komen werken heeft een baan op
een andere Scalaschool geaccepteerd en dus moesten wij op zoek naar een nieuwe juf.
Die hebben wij gevonden. Marloes Dorland wordt onze nieuwe collega in groep 5 en 7.
Aangezien zij op dit moment nog geniet van een zwangerschapsverlof zal zij pas beginnen op
8 oktober. Tot die tijd vervangt Therese Krijnen in groep 5 en draait Marie-José volledig
groep 7.
Ook hebben we een nieuwe school assistent, Wendy van Esch. Wendy gaat 20 uur per week
ons op allerlei gebieden ondersteunen.
Onze laatste nieuwe aanwinst is Levi Splinters. Hij gaat op donderdag gymlessen geven aan
de groepen 3 t/m 8. Één les krijgen de kinderen van Levi en de andere van de
groepsleerkracht. Wij wensen Marloes, Therese, Wendy en Levi en natuurlijk ook Marielle
veel succes op onze school.
Twee collega’s gaan de school verlaten. Juf Carla stat komend jaar in groep 1/2 op
basisschool Wereldwijs en Ingrid gaat aan de slag op basisschool Olof Palme. Ik wil hen bij
deze bedanken voor alles wat ze voor jongLeren betekend hebben en wens hen veel geluk
op hun nieuwe werkplek.
Nieuw in schooljaar 2018-2019 een snipperdag voor kinderen
In het schooljaar 2018/2019 krijgt u de mogelijkheid om 1 vrije dag/ snipperdag /op te
nemen buiten de geplande studiedagen, vrije dagen en vakanties om. We hebben de lesuren
dit schooljaar zo ingedeeld dat we ouders deze "service" aan kunnen bieden.
Wij vragen u rekening te houden met het volgende:
• De verlofdag mag niet ingezet wordt op de 1e schooldag na de grote vakantie en de
laatste schooldag voor de grote vakantie.
• Plant u de verlofdag op een geplande schoolactiviteit zoals: koningsspelen,
schoolreisje, carnaval etc? Geef dit dan uiterlijk 3 weken van tevoren door aan de
groepsleerkracht zodat we in onze organisatie hier rekening mee kunnen houden.
• De snipperdag mag ook niet opgespaard worden. Hij moet dat schooljaar worden
opgenomen, anders vervalt deze.

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Naast de vakanties, die ik ook al in de vorige nieuwsbrief noemde krijgt u bij deze een
overzicht van alle vrije dagen:
20 augustus: start schooljaar
15 t/m 19 oktober: herfstvakantie
12 t/m 16 mei: groep 1/2 vrij
6 december: studiedag, kinderen vrij
7 december: groep 1/2 vrij
24 december t/m 4 januari: kerstvakantie
4 februari: studiedag, kinderen vrij
4 t/m 8 maart carnavalsvakantie
19 april, studiedag, kinderen vrij
22 april t/m 3 mei: paas/meivakantie
27 en 28 mei: groep 1 t/m 4 vrij
29 mei: studiedag, kinderen vrij
30 en 31 mei: Hemelvaart
10 juni: 2e Pinksterdag
11 juni: studiedag, kinderen vrij
5 juli: laatste schooldag, 12.00 uur vakantie!
Infogids en schoolkalender
Het jaarlijkse infogidsje per groep ontvangt uw kind op de eerste schooldag.
De schoolkalender met alle in’s en out’s staat vanaf vandaag gepubliceerd op onze website.
Wilt u een papieren versie kunt u die na de vakantie eentje komen ophalen!
Komende activiteiten
maandag 20 augustus: weer naar school
maandag 3 september: schoolfotograaf
Tot zover deze laatste nieuwsbrief!
Ik wens u allen een heel fijne vakantie
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur

