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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
NIEUWSBRIEF 26 - 30 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:
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.
Juf Kerkhoven!
Zet vast in uw agenda
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,
Woensdag is het al weer 5 december, we hopen dat de Sint ook
dit jaar de Beatrixschool weer weet te vinden. We wensen
iedereen een fijn feest toe.

3T
3T zal in de decembermaand als volgt worden opgevangen:
Maandag en donderdag: juf Carina de Vries
Dinsdag en vrijdag juf Marion Pasveer en juf Fathye
In januari komt de nieuwe Adrienne(Honing) op ma-di-woe en juf
De Vries op donderdag en juf Fathye op vrijdag, Ik hoop dat het zo
duidelijk is anders hoor ik het uiteraard graag.
Er komen nog steeds helaas veel kinderen te laat! De tijd die
kinderen te laat komen wordt na schooltijd ingehaald. Helpt u
mee??
Als uw Ooievaarspas nog niet is gescand, wilt u dat dan zo snel
mogelijk doen?! Dat kan bij de receptie/administratie.

Voor de agenda
De kerstvieringen zijn voor de diverse groepen als volgt:
Dinsdag 18 december peuters 16:00 uur
Woensdag 19 december: 16:30 uur Onderbouw
Woensdag 19 december 18:45 Middenbouw
Donderdag 20 december: 18:45 uur Bovenbouw
Deze tijden zijn een kwartier voor aanvang van de viering, u wordt
op het schoolplein ontvangen met chocolademelk en muziek. Let
op de tijd voor de bovenbouw, die stond vorige week niet goed
vermeld.
VOOR OUDERS:
We kunnen nog wel hulp gebruiken als we gaan versieren voor de
kerst op:
7 december de hal en gangen
14 december de gymzaal
Op 21 december gaan we weer opruimen en daarna met elkaar
eten. Als u het leuk vindt om als ouder samen af te sluiten neemt u
dan iets lekkers mee om samen te eten.

