32. Nieuws

Agenda
Zaterdag 8 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
Vrijdag 14 juni

7 juni 2019

Midzomernachtdroom, laatste voorstelling
Pinksteren, kinderen vrij
Administratiedag team, kinderen vrij
Open spreekuur Chris Brammer en Marieke Flapper
Schoolreis groep 6
Bibliotheekkast wordt gewisseld
Boekenuitleen uit de nieuwe kasten

Administratiedag team
De kinderen zijn komende dinsdag 11 juni vrij in verband met de administratiedag voor het
team.
Vakantierooster 2019-2020
In de vorige nieuwsbrief maakten we de groepsverdeling van volgend schooljaar aan u
bekend. In deze nieuwsbrief ontvangt u ook alvast het vakantierooster van volgend
schooljaar. Er zijn 4 studiedagen gedurende het jaar die we nog moeten plannen. Deze
dagen maken we direct aan het begin van volgend schooljaar bekend. De échte
vroegboekers kunnen dus alvast boeken…. 
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2018
zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
zaterdag 15 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
zaterdag 25 april 2020 t/m zondag 10 mei 2020
donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020
maandag 31 mei 2020
vrijdag 3 juli 2020 (om 12 uur 's middags) t/m zondag 16
augustus 2020

Nieuwbouw
De kogel is door de kerk. We blijven het een gemiste kans voor het dorp vinden dat er geen
nieuwe Skans wordt gebouwd. Toch zijn we blij dat onze nieuwe school nu daadwerkelijk in
aantocht is en dat we nu meer “ons eigen ding” kunnen doen, dat zet de vaart er goed in. De
eerste gesprekken voor aanpassing van ons ontwerp (en de bijbehorende buitenruimte) zijn

gevoerd. De architect laat ons volgende week vrijdag de mogelijkheden zien qua buitenruimte
en aanpassingen van het gebouw. Het belooft een erg mooie en originele school te worden.
Wordt vervolgd!
Shakespeare in ons speelbos!
Er worden mooie avonden beleefd met onze gezamenlijke voorstellingen van
Midzomernachtdroom.

Koffieochtend gebiedsteam en GGD
Chris Brammer en Marieke Flapper houden komende woensdagochtend weer een open
spreekuur. U kunt bij hen terecht voor o.a.:
Broek- of bedplassen, slapen, de pubertijd, sport & vrije tijd, een oogtest, eten & drinken,
hoofdluis, mediawijsheid, opvoeding, gezondheid, weerbaarheid... Of wilt u weten of u een
goede weg bewandelt? Loop dus gerust een keer bij Chris of Marieke naar binnen. Vanaf
half negen zijn ze op onze school.
Schoolkamp groep 8
De kinderen hebben een supergezellig schoolkamp gehad op Schiermonnikoog! We wensen
alle kinderen en de begeleiders…. Welterusten!

Fijn Pinksterweekend gewenst!
Het schoolteam

