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Info nr. 12

2018-2019

Einde schooljaar
En dan zit het schooljaar er op. We kunnen terugkijken op een prachtige afscheidsdag van juf Griet
en een, door groep 8, zeer goed georganiseerde en geslaagde laatste schooldag. Nogmaals een heel
fijne vakantie toegewenst voor iedereen!!
Stagiaire
Sharon van der Veen zal volgend schooljaar stage lopen bij groep 1/2 op de dinsdagen. In de eerste
info van het nieuwe schooljaar zal zij zich aan u voorstellen.
Leerkracht
Mary Jansen is een leerkracht die een poosje uit de roulatie is geweest en is al jaren werkzaam bij
Stichting Comprix. Het is de bedoeling dat ze weer werkritme op gaat bouwen met als doel weer
volledig inzetbaar te zijn voor de klas. Mary komt na de zomervakantie bij ons in groep 5/6. Uiteraard
blijft Anke gewoon de groepsleerkracht van groep 5/6 samen met Jorien. Wij willen Mary een fijne
tijd toewensen bij ons op school! In de eerste info van het nieuwe schooljaar zal zij zich aan u
voorstellen.
Vakantierooster 2019-2020
Start schooljaar maandag 26 augustus
Herfstvakantie
19 oktober
Kerstvakantie
21 december
Voorjaarsvakantie
15 februari
Goede Vrijdag/Paasvakantie 10 april
Meivakantie
25 april
(Koningsdag valt in deze vakantie)
Hemelvaart
21 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
3 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 oktober
5 januari
23 februari
13 april
10 mei

t/m

22 mei

t/m

16 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
- Vrijdag 18 oktober (hele dag) (Vrijdag voor de herfstvakantie)
- Sinterklaasviering kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij (datum volgt nog.)
- Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij (dit is de middag voor de
kerstvakantie.)
- Maandag 10 februari (hele dag)
- Woensdag 4 maart (personeelsdag Comprix)
- Vrijdagmiddag 17 april Koningsspelen
- Twee weken meivakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
- Vrijdag 29 mei Evaluatie en voorbereidingsvergadering. Kinderen zijn de hele dag vrij.
- Maandag 22 juni (hele dag) Leerkrachten kunnen dan Groepsplannen evalueren.
- Donderdag 2 juli start de zomervakantie om 11:00 uur.
- Vrijdag voor de zomervakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
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Agenda
Aug
26
27
27
28
Sep
12
17
18
20

Weer naar school!
Info nr. 1
Luizencontrole
Start bijeenkomst Comprix (’s middags)
Start Jantje Beton actie
Prinsjesdag
Directie overleg juf Nynke
Sportdag Comprix groep 8

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar info@obsdetrede.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

