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Agenda 

16 september Studiedag, kinderen vrij 

19 september Vrije dag onderbouw (groep 1 t/m 4) 

21 september Startviering in de kerk 

26 september Informatie-avond kleutergroepen en groep 3 

27 september Fietsenkeuring VVN groep 5 t/m 8 

3 oktober Informatie-avond groep 4 t/m 8 

5 oktober Dag van de Leraar 

24 oktober Studiedag, kinderen vrij 

 

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school 

 

24 oktober  –  28 oktober 

16 januari  –  21 januari 

27 februari  –  4 maart 

10 april  –  15 april 

29 mei  -  3 juni 

17 juli   - 22 juli 

 

Bedankt  

Via deze weg wil ik alle ouders bedanken voor de lieve berichten, kaarten en cadeautjes die wij 

hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze prachtige dochter Hanna. 

Na de herfstvakantie komen wij een keer samen op school om haar te laten bewonderen. 

 

Marcel, Eva en Hanna 

 

Brigadieren 

Het brigadierrooster voor de maand september is ontvangen door de ouders die deze maand staan 

ingepland. Wilt u allemaal goed in de gaten houden er op betreffende dag(en) op de juiste 

tijdstippen te staan. 

 

Informatie-avonden 

26 september is de informatie-avond van de kleutergroepen en groep 3. 

Groep 1- 2 19.00 uur – 20.00 uur 

Groep 3  20.15 uur – 21.15 uur 

 

Maandag 3 oktober is de informatie-avond van groep 4 t/m 8 

Groep 4 t/m 6 19.00 uur – 20.00 uur 

Groep 7 – 8   20.15 uur – 21.15 uur 

 

U ontvangt betreffende avond veel informatie over de groep waar uw kind in zit. 

We hopen op een goede opkomst. 

 

 



 

 

Fietsenkeuring 

Dinsdag 27 september worden de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 gekeurd. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind die dag op de fiets naar school komt. Uiteraard wilt u dat uw kind een veilige 

fiets heeft, dus we gaan er vanuit dat alle fietsen in één keer goedgekeurd worden. 

 

Ouderbrief Trefwoord 

In één van de bijlagen vindt u de ouderbrief behorende bij onze Godsdienstmethode ‘Trefwoord’. 

Hierin kunt u lezen welke onderwerpen de komende periode aan de orde zijn. 

 

Herhaling uit laatste nieuwsbrief vorig schooljaar 

Hieronder ziet u de planning voor volgend schooljaar. 

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

 

Studiedagen juffen en meesters 

Vrijdag 16 september   Maandag 24 oktober  woensdag 23 november 

Vrijdag 17 februari    Maandag 3 juli  Vrijdag 23 december 

 

Extra vrije dag onderbouw 

Maandag 19 september 

 

Vrije middagen  

Maandagmiddag 5 december 

Vrijdagmiddag 21 juli 

 

Schoolvakanties 

Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 oktober 

Kerstvakantie   24 december t/m 8 januari 

Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 26 februari 

Goede Vrijdag en Pasen 14 april en 17 april 

Meivakantie   22 april t/m 30 april 

Bevrijdingsdag  5 mei 

Hemelvaart   25 mei en 26 mei 

Pinkstervakantie  3 juni t/m 11 juni 

Zomervakantie  22 juli t/m 3 september  

 

 


