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Weekbericht schooljaar 2017-2018  09 juli – 15 juli 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
 10  juli  Eindviering 9.00 uur in de kerk Iedereen  

16 juli Afscheidsavond groep 8 Vanaf 19.00 uur Ouders genodigden 
leerlingen groep 8 

17 juli Schoolreis groep 1 t.m 7 Om 9.00 uur vertrekken. U ontvangt 
komende week concrete info  

20 juli Laatste schooldag Alle leerlingen om 12.00 vrij 
 

Jarigen deze week 
Dinsdag 10 juli Rens Fischer Groep 7 

 

NIEUWS UIT SCHOOL  
Oudergesprekken. 
Komende week zijn er de oudergesprekken. U heeft een uitnodiging ontvangen. 
 
Screening GGD (Groep 2 & Groep 7) 
Op maandag 16 juli komt de assistente van de JGZ op school om de kinderen uit groep 2 en groep 7 te 
screenen. De assistente controleert de lichamelijke ontwikkeling. Zij kijkt onder andere naar de lengte, het 
gewicht, de spraak, de motoriek, het gehoor en het zicht van uw zoon of dochter. Alle kinderen uit groep 2 
en groep 7 die gezien moeten worden door de assistente hebben per brief een uitnodiging gehad voor dit 
korte onderzoek. 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja maandagmiddag 

Truida Maandag en vrijdag 

Linda Maandag 
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Alvorens de assistente de kinderen mag/kan zien, moet u (als ouder) de digitale vragenlijst hebben ingevuld, 
zodat de assistente gericht kan kijken. Wilt u zo vriendelijk zijn om voor 13 juli aanstaande de vragenlijst in te 
vullen? Namens de JGZ en het team alvast bedankt!  
 
Vakantieregeling schooljaar 2018/2019 
Onderaan dit weekbericht het vakantierooster van komend schooljaar.  
 
Schoolreisje 
De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan op dinsdag 17 juli op schoolreis. 
Aankomende week krijgen de kinderen hiervan een extra informatiebrief 
mee. 
 
Informatie afscheidsavond groep 8 
Op maandagavond 16 juli is de afscheidsavond van groep 8.  
De inloop zal om 19.00 uur zijn en verder verloop van het programma volgt nog via persoonlijke mail aan de 
ouders van groep 8.  
De kinderen van groep 8 zijn deze maandag om 12.00 uur vrij en komen 's avonds terug voor de première 
van hun eigen gemaakte film.  
 

De rest van de week kunnen de kinderen van groep 8 al heerlijk genieten van de zomervakantie. 
 

Uit groep 3 en 4 
Turfhuus 
Afgelopen woensdag is groep 4 naar het Turfhuus geweest en hebben daar samen met de ouderen 
oudhollandse spellen gespeeld. Het was een gezellige ochtend.  
 
Warme weer 
Door het warme weer hebben we deze week naast werken in de klas ook tijd buiten doorgebracht. Zo hebben 
we buiten gegeten, op het veldje gespeeld en donderdagmiddag heerlijk gezwommen.  
 
Rapporten 
De kinderen hebben deze week hun rapport mogen ontvangen, juf is erg trots op ze!   
 

Uit groep 5 en 6 
E-waste 
Volgend jaar doen wij weer mee aan de e-waste race. 
Dit gaat over het inzamelen van elektrische apparaten. 
Heeft u oude elektrische apparaten die eigenlijk bij het 
vuil kunnen? Bewaar ze nog even, want in september 
gaan we inzamelen. 
 
Rapporten 
Alle kinderen hebben hun rapport mee gekregen. Ze hebben zich enorm ingezet afgelopen half jaar en dat 
zien de kinderen terug in hun rapport. Goed gedaan allemaal! 
 
 

 
 



  VAKANTIEREGELING   

  2018/2019   

primair onderwijs    voortgezet onderwijs   

  uren    dagen 

        

20 t/m 28 oktober 2018 25 3/4 herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018 5     

          

22 dec. t/m 6 januari 2019 51 1/2 kerstvakantie 22 dec, t/m 6 januari 2019 10     

          

16 feb t/m 24 feb 2019 25 3/4 voorjaarsvakantie 16 feb t/m 24 feb 2019 5     

          

vrijdag 19 april 2019 5 1/2 Goede Vrijdag  vrijdag 19 april 2019 1     

maandag 22 april 2019 5 1/2 Paasmaandag maandag 22 april 2019 1     

          

27 apr t/m 5 mei 2019 25 3/4 meivakantie 23 apr t/m 5 mei 2019 11     

23 apr t/m 26 apr 2019 20 1/4      

donderdag 30 mei 2019 5 1/2 Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 1     

vrijdag 31 mei 2019 5 1/2 vrijdag opvolgend vrijdag 31 mei 2019 1     

          

          

maandag 10 juni 2019 5 1/2 Pinkstermaandag maandag 10 juni 2019 1     

          

        

12 juli 12.00 uur  t/m 25 
augustus 2019 156 1/2 zomervakantie 13 juli  t/m 25 aug. 2019 30     

          

        

totaal 333       totaal 66     

        

totaal beschikbare uren : 
1344 

1/2   totaal beschikbare dagen 
1344 

1/2 

        

resteert : 
1011 

1/2   resteert : 
1278 

1/2 

          

 
TOELICHTING 
Voor de urenberekening van het primair onderwijs wordt uitgegaan van de periode van 1 
oktober tot 1 oktober. 
Voor een hele schooldag wordt uitgegaan van 5 1/2 uren en voor een woensdag 3 3/4 
uren. Per week: 25 3/4 uren. 
Voor dit schooljaar is dat van maandag  1 oktober 2018 tot en met vrijdag 27 september 
2019  = 52 weken X 25 3/4 uren (1339) + maandag 30 september  5 1/2 = 1344 1/2   



Uit de parochie 

 
 


