NIEUWSBRIEF
Juni 2017
Beste ouders,
verzorgers,
De laatste Nieuwsbrief
van dit schooljaar al
weer! Hard gewerkt dit
jaar, niet alleen door de
kinderen, maar natuurlijk
ook door het krachtige
team van onze fijne
school. Alleen dinsdag
even niet, we zijn
heerlijk relaxed gestart
met een gezamenlijk
ontbijt in de teamkamer!
Toch is de actie van
dinsdag, een uur later
beginnen, best een
belangrijk signaal vanuit
het onderwijsveld
geweest. De werkdruk
loopt echt op, vervanging
is haast niet meer te
krijgen en laten we
eerlijk zijn, de beloning
voor leerkrachten in het
basisonderwijs loopt echt
veel achter in
vergelijking met het
Voortgezet Onderwijs
terwijl de opleiding vaak
hetzelfde is…??!!
Nog twee hele leuke
weken te gaan:
schooljaar afronden in
alle groepen, met de
hele school kijken naar
de musical van groep 8 in
De Poorterij, de
wisselmiddag op 6 juli,
voor groep 8 natuurlijk
het afscheid van De

Walsprong, dit jaar met
een feestelijke
bijeenkomst na de
musical op school,
volgende week de
rapportavonden waar u
vol trots kunt horen hoe
uw kinderen het gedaan
hebben en op 14 juli dan
echt de laatste
schooldag.
Ik begon dit stukje met:
de laatste nieuwsbrief….
Dat klopt ook, geen
Nieuwsbrief meer in deze
stijl. Inmiddels heeft u al
wel van mij de
klassenverdeling van
volgend jaar ontvangen.
Namens al mijn collega’s
wens ik u alvast een hele
fijne vakantie en tot
ziens op 28 augustus!
Tot de volgende
Nieuwsbrief!
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VakantieBieb-app

Download de GRATIS
VakantieBieb app, voor
een zomer vol
leesplezier!
De VakantieBieb is weer
te downloaden: een app
met leespakket
bestaande uit romans,
thrillers en jeugdboeken
voor de zomer. Vanaf 1
juni is de VakantieBieb al
open voor de jeugd, en in
juli zijn de volwassenen
ook aan de beurt. De
VakantieBieb loopt t/m
31 augustus.

Vriendelijke groet,

Voor het hele gezin!

Joep de Boer

De VakantieBieb biedt
een leuk leespakket voor
het hele gezin met:
romans en thrillers en
kinderboeken. Met
bekende auteurs en
goede titels. Makkelijk
mee te nemen.
Kinderen in de leeftijd
van 6-9 jaar kunnen
bijvoorbeeld Op en top
Ellie en Nellie lezen van

Rindert Kromhout of Nog
een mop van Erik van Os.
Voor kinderen tussen 9 –
12 jaar is er o.a. Ik en de
rovers van Siri Kolu of De
gruwelijke generaal van
Jozua Douglas. Ook voor
jongeren ouder dan 12
jaar staan leuke boeken
klaar, zoals Shock van
Mel Wallis de Vries.
Volwassenen kunnen o.a.
Het spoor terug van Tess
Gerritsen, Cruise van
Suzanne Vermeer en
Vader van Knausgard
lezen.

Vakantierooster
nieuwe schooljaar:
Herfstvakantie:
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie:
25 dec t/m 5 jan
Carnaval:
12 t/m 16 februari
Tweede Paasdag:
2 april
Meivakantie:
23 april t/m 4 mei
Hemelvaart:
10 en 11 mei
Tweede Pinksterdag:
21 mei
Zomervakantie:
9 juli t/m 17 augustus

Belangrijke data:
-

-

-

-

Dinsdag 4 en
woensdag 5 juli,
rapportgesprekken
Donderdag 6 juli,
Wisselmiddag
Woensdag 12
juli, Musical
groep 8
Vrijdag 14 juli,
laatste schooldag!
15 juli t/m 27
augustus,
zomervakantie
Maandag 28
augustus, Weer
naar school!

