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Vakantierooster  
2014-2015 
Hieronder kunt u lezen op 
welke data de vakanties 
vallen voor het komende 
schooljaar. Ik vraag u om 
deze goed op te schrijven in 
uw agenda, zodat het met 
het plannen van uw 
vakanties geen problemen 
gaat opleveren. Alleen voor 
speciale omstandigheden 
kunt u buiten de vakanties 
verlof aan vragen. Dit staat 
beschreven in de 
schoolgids. 
 
Herfstvakantie  
20-10-2014 t/m 24-10- 2014 
Kerstvakantie   
22-12 t/m 02-01-2015 
Voorjaarsvakantie  
16-02-2015 t/m 20-02-2015 
Pasen (2e paasdag) 
06-04-2015 
Meivakantie 
27-04-2015 t/m 15-05-2015 
Hemelvaart 
14-05-2015 t/m 15-05-2015 
Pinksteren (2e pinksterdag) 
25-05-2015 
Zomervakantie 
20-07-2015 t/m 28-08-2015 
 
 
Kamp 
Groep 7 en 8 gaan in de 
eerste week van juni op 
kamp. Zij gaan naar 
vakantiepark Beekse bergen 
in Hilvarenbeek.  
Groep 7 van 2 t/m 4 juni en 
groep 8 van 4 t/m 6 juni.  
 
 
 
 
 

Continurooster 
In de informatiebrief heeft 
u kunnen lezen dat vanaf 
maandag 25 augustus het 
continurooster ingaat. De 
schooltijden voor het 
nieuwe schooljaar 2014-
2015 zijn dan: 
Maandag     8.30u – 14.30u  
Dinsdag       8.30u – 14.30u  
Woensdag   8.30u – 12.30u 
Donderdag  8.30u – 14.30u  
Vrijdag       8.30u – 12.30u 
De leerkrachten eten tussen 
de middag met hun “eigen”  
kinderen in de klas. Als u 
nu gebruik maakt van de 
TSO moet u die wel 
opzeggen en de betaling 
stop zetten.   
 
Groepen komend 
schooljaar 
Ieder jaar weer is het 
puzzelen en kijken hoeveel 
groepen we kunnen maken 
in het komende schooljaar. 
Het uitgangspunt daarbij is 
dat we de groepen niet te 
groot willen maken. Het 
leerlingen aantal loopt op 
De Walsprong achteruit, 
wat betekent dat we het 
komende schooljaar 10 
groepen hebben i.p.v. 11. 
Volgend jaar gaan we 
draaien met de volgende 
groepen: 
2 groepen 1/2 
1 groep 2/3 
1 groep 3/4  
Groep 4  
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 7/8 
Groep 8 

Schoolreis groep 1 en 2 
Dinsdag 17 juni gaan de 
groep 1 en 2 op schoolreis.  
Waar we naar toe gaan is 
nog even geheim. 
Binnenkort ontvangt u een 
brief met meer informatie. 
 
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Dinsdag 24 juni gaan de 
groepen 3 t/m 6 op 
schoolreisje!!  
We vertrekken om 9.00 uur 
met de bus van school en 
we zullen rond 17.00 uur 
weer terug op school zijn.  
Waar we naar toe gaan? Dat 
is nog een verrassing! De 
juffen en meester hebben 
er in ieder geval al veel zin 
in! 
 
 
Avondvierdaagse 
De avond4daagse 2014 is 
weer achter de rug. We 
kunnen terug kijken op een 
zeer geslaagde week met 
mooi weer en veel 
enthousiaste kinderen en 
ouders! Allemaal bedankt.  
Ook willen wij de ouders 
die een extra handje 
hebben geholpen met de 
catering speciaal hiervoor 
bedanken. En niet te 
vergeten Wouter Bruygom 
voor het sponsoren van de 
frikadellen en kaassoufflés 
op de laatste avond. Ze 
waren erg lekker ;-). 
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Wij gaan op reis! 
De kleuters gaan de 
komende periode op reis. 
De hal wordt omgetoverd in 
een camping en een 
toiletgebouw. In de klas van 
juf Lotte/Janine komt een 
echt hotel.  
In de klas van Juf 
Petra/Elianne komt een 
restaurant. En in de klas 
van juf Roelie/Ditsy wordt 
de speelverdieping 
omgetoverd naar een 
vliegtuig. Maar natuurlijk 
zijn er ook reisbureaus waar 
de kinderen een reisje 
kunnen boeken. 
 
Wie heeft materialen die 
wij mogen gebruiken? Denk 
hierbij aan wegenkaarten, 
campingpannen, etc. 
Wij zijn op zoek naar 
ouders die mee willen 
helpen bij de aankleding 
van ons nieuwe thema.  
 
 
Kleutermateriaal  
Dit schooljaar is het spel: 
telwel met een 
lieveheersbeestje erop 
uitgeleend aan een kind van 
de kleuters. Dit spel is niet 
meer teruggebracht op 
school, als u het spel heeft 
zou u dat het spel dan weer 
mee naar school willen 
nemen? Dank je wel!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze juf is getrouwd!  
Op donderdag 15 mei is Juf 
Petra van groep 1-2a 
getrouwd met Harm 
Deckers.  
 

Gefeliciteerd juf Petra en 
Harm! Jullie zagen er 
prachtig uit! 
 
 
Dramales bij de kleuters 
Elke maandag krijgen de 
kinderen van groep 1 en 2 
dramales van Midas. 
 


