Mei 2019
Hallo allemaal!
Hier is de Ouderinfo waar u als ouder het meest naar uit kijkt, u treft namelijk verderop de
informatie over groepsbezetting voor komend schooljaar en de jaarplanning met vakanties en
lesvrije dagen. We snappen heel goed dat u graag weet hoe het komende jaar er uit zal zien voor
uw kind(eren). We zijn dan ook blij dat we ruim op tijd de formatie rond hebben en we een
evenwichtig rooster aan kunnen bieden.
We zijn nu echt beland in de afronding van een schooljaar dat voor ons weer voorbij vliegt. Over
ongeveer zeven weken start de zomervakantie en voor die tijd staan nog een heleboel leuke
activiteiten gepland in de diverse groepen. Zo staan de sportdagen nog voor de deur, gaan alle
kinderen nog op schoolreis(je), gaat groep 8 op kamp en staat er op 21 juni een jubileumdag
gepland voor onze drie 40-jarige jubilarissen Jan, Jack en Brigitte. Uiteraard sluiten de kleuters het
schooljaar ook weer op een prachtige manier af.
Op dit moment loopt ook het tevredenheidsonderzoek dat op alle scholen van de Lowys
Porquinstichting plaats vindt. Op het moment van schrijven hebben we 44% respons, daar zijn we
zeker blij mee, u heeft nog tot en met zondag om uw mening te geven via de link die u ontvangen
heeft. Uw input vinden we belangrijk, tegelijkertijd beseffen we dat het onmogelijk blijkt om het
voor iedereen 100% goed te doen. We hopen daarom ook op uw vertrouwen in onze afwegingen
die we in het belang van alle kinderen maken.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
21 mei
Talentmiddag bovenbouw
24 mei
Dikke Bandenrace groep 4 t/m 8
29 mei
Sportdag onderbouw (1 t/m 4)
30 mei – 2 juni
Leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaartweekend
4 juni
Talentmiddag onderbouw
7 juni
Schoolreis kleuters
10 juni
Tweede pinksterdag
11 juni
Lesvrije dag
17-18-19 juni
Kamp groepen 8
21 juni
Jubilarissendag

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
GROEPSINDELNG MET LEERKRACHT ‘19-‘20
Hieronder treft u de indeling van de
leerkrachten over de groepen voor komend
schooljaar. Wanneer uw kind nu in de A groep
zit, zal dit ook na de zomervakantie zo blijven.
Voor zover bekend staan ook de werkdagen in
de groep vermeld:
1/2A: Juf Carla (di-wo-do-vr) – Juf Bernadette (ma)
1/2B: Juf Rian en Juf Brigitte
1/2C: Juf Sandra en Juf Ingrid
1/2D: Juf Geeske (ma-di-wo) – Juf Josina (do-vr)

3A: Juf Iris
3B: Juf Marja (ma-di-vr) en Juf Marjoleine (wo-do)
4A: Juf Edith (1 x in twee weken Juf Cindy één dag)
4B: Meneer Iwan (ma-di-do-vr) – Juf Josina (wo)
5A: Meneer Will (ma-di-do) Meneer Jack (wo-vr)
5B: Meneer Jan (4 dagen) – Meneer Jack (1 dag)
6A: Juf Joyce (ma-di) – Juf Neeltje (wo-do-vr)
6B: Juf Anouska (ma-di) Juf Bernadette (wo-do-vr)
7A: Juf Marieke (ma-di-wo-vr) – Meneer Jack (do)
7B: Juf Sylvie
8A: Juf Sandra (1 x in twee weken Juf Cindy één dag)
8B: Juf Daniëlle (di-wo-do-vr) - Juf Rosalinda (ma)

VAKANTIEPLANNING EN VRIJE DAGEN
Hieronder staan de vakanties en de vrije
(mid)dagen voor komend schooljaar:
Vakanties
Herfstvakantie 14 t/m 18 okt
Kerstvakantie 23 dec t/m 3 jan
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 feb
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Zomervakantie 13 juli t/m 21 aug
Lesvrije dagen:
Vrijdag 27 september
Vrijdag 1 november
Maandag 25 november
Maandag 13 januari
Vrijdag 27 maart
Donderdag 21 mei (Hemelvaartweekend)
Vrijdag 22 mei (Hemelvaartweekend)
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
Dinsdag 2 juni
Maandag 15 juni
Lesvrije middagen:
Vrijdagmiddag 20 december
Donderdagmiddag 6 februari
Dinsdagmiddag 10 maart
Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
Vrijdag 10 juli middag vrij (start zomervak.)
Overige vrije momenten buiten vakanties
Vrijdag 6 december 1 uur later beginnen

TER INFORMATIE
INLOOP
Van de carnavalsvakantie tot de meivakantie is
er een proefperiode geweest met de inloop.
Vanuit het team kan gesteld worden dat dit
prima bevalt. Ook vanuit het Ouderpanel en
het Oudercomité hebben we positieve
geluiden gehoord, dit betekent dus dat we er
mee doorgaan.
VANUIT DE MR
Op 8 mei 2019 is de MR weer bij elkaar
geweest. We hebben het vakantierooster en
de formatie voor volgend schooljaar
besproken. Ook heeft de personeelsgeleding
ingestemd met het werkverdelingsplan waar

iedere school vanaf volgend schooljaar mee
moet werken.
Verder hebben we gesproken over het rapport,
de werkgroep is weer bij elkaar geweest en
had ook enkele vragen aan de
oudergeledingen, zo ook aan de MR.
In april heeft een aangekondigde
brandoefening plaatsgevonden, naar
aanleiding hiervan zijn enkele punten naar
voren gekomen die in aanmerking komen voor
verbetering. Er zal nog een onaangekondigde
brandoefening gepland worden.

