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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
NIEUWSBRIEF 5-9 november
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4
januari 2018
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1
maart 2019
Meivakantie (incl Koningsdag en pasen):
19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus
2019
Studiedag alle leerlingen vrij:
12 alle leerlingen behalve groep 8 vrij
13 november 2018 vrij
22 november groep 8 vrij
28 januari 2019
29 januari 2019
11 en 12 juni 2019
18 en 19 juli 2019
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden om te ontspannen!
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur
vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
CREA, creatieve ochtenden
op de volgende vrijdagen:
23 november, 18 januari, 15 februari, 15
maart, 24 mei en 21 juni
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Taallessen beginnersgroep: Geef u op bij Juf
Kerkhoven!
Workshops opvoeden:
Opvoeden & Zo
Van: 8.45 tot 11.15 uur
Waar: ouderlokaal
Verder: 1, 8, 22 en 29 november
Beter om gaan met Pubers:
17, 24 en 31 januari & 7, 14 en 21 februari
Donderdagochtenden
Peuter inzicht:
7, 14, 21 en 28 maart & 11 april
Donderdag ochtenden

Geachte ouders, verzorgers,
Vandaag sloten we het muziekproject af met een optocht door de
wijk. We hebben er erg van genoten en we hopen dat u het ook
leuk vond. Meer muziek zal er zijn met kerst en natuurlijk in de
groepen.

Studie
Maandag en dinsdag hebben de juffen en meesters studiedagen
en zijn de leerlingen vrij, behalve de groepen 8, die hebben
dinsdag vrij en 22 november. Dit heeft te maken met de
advisering.
Voortgang
Op 21 november zijn er voortgangsgesprekken gepland. Deze zijn
voor de leerlingen van de groepen 3 en voor de leerlingen die
extra gevolgd worden. Bent u niet uitgenodigd maar wilt u wel een
gesprek, dan kunt u dat aangeven bij de groepsleerkracht.
Telefoons
Hierbij neem ik graag juf de Vries’ Parrobericht over:
 Tijdens schooltijd hebben kinderen geen telefoon bij zich,
ze kunnen hem inleveren bij de groepsleerkracht
 Heeft een leerling toch een telefoon onder lestijd, wordt
hij ingenomen door de leerkracht en is de leerling de telefoon tot
vrijdag kwijt.
 Ook belangrijk: de school is niet aansprakelijk voor verlies,
diefstal of schade aan de telefoon. Dit geldt ook voor telefoons van
(overblijf) ouders.
Kleding
In de kleutergroep kan een kind nog wel eens een ongelukje
hebben, een natte broek. Wij hebben op school weinig kleding om
te verschonen. Hebt u kleding over of kleding die te klein is dan
kunt u dat op school afgeven, vooral joggingbroekjes en
onderbroeken/sokken zijn nodig!
Fietsen

De buurschool, Prinses Marijke klaagt over fietsende kinderen en ouders op de stoepen. Wilt u er op
letten en helpen om het veiliger te maken?

VOOR OUDERS:

Natuur- en Techniekspektakel 2018
Iedereen is van harte welkom op het Natuur- en Techniekspektakel
op zondag 25 november tussen 12.00 en 16.00 uur.
Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur en techniek.
Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie

De toegang is gratis!
Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie
en speel met technische speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.

Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.
Zorg dat je erbij bent!
Plaats:
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75
Den Haag
Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de
“50-dingenkaart” doen. Kijk voor meer informatie op
www.denhaag.nl/nme en daarna op de button.
Ga mee Naar Buiten!

De Haagse Schaatsschool organiseert voor leerlingen Primair Onderwijs op de
donderdagen van 15 november tot en met 13 december 2018 in de binnenhal van
De Uithof, Jaap Edenweg 10, Den Haag een cursus schaatsen voor beginners en
enigszins gevorderden van 5 wekelijkse lessen. De lessen zijn op kunstrijschaatsen.
De schaatsen zijn zo nodig op De Uithof te huur bij Oomssport op vertoon van een
geldige legitimatie. Met OVP korting. Van 16.15 -17.30 uur leren kids van 4 t/m 12
jaar op een speelse manier ijssterren te worden. Kosten, inclusief entree met
begeleiding, 4 en 5 jaar € 50,00; 6 t/m 12 jaar € 52,50. Met de Haagse Ooievaarspas

50% korting op het cursus geld! Voor data lessen en aanmelden Herfstcursus zie
https://www.haagseschaatsschool.nl/.

