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Beste ouders, verzorgers,
Bijna Pasen, bijna Meivakantie, en zo te

De Poorterij en daarna een gezellige

zien starten we met prachtig lenteweer!

afscheidsavond.

Op dit moment zwoegen de kinderen van
groep 8 op de centrale eindtoets, laten zij

Op 26 maart was er een zeer drukbezochte

zien wat ze allemaal geleerd hebben op

informatieavond in groep 6 over de

onze school de afgelopen 8 jaar, ik ben

Kanjertraining die onze school aanbiedt.

benieuwd maar heb er ook alle vertrouwen

Veel waardevolle informatie, reden om

in.

deze ouderavond ook aan andere groepen
aan te gaan bieden. U hoort daar later

Afgelopen zaterdag stond ik voor de vierde

meer van.

keer bij de finish van de Promenadeloop in
Zaltbommel. Alle Walsprong deelnemers,

Op 3 april, een week later, was er een zeer

meer dan vorig jaar, kregen een mooie

slecht bezochte ouderavond met als thema

roos! En zo leuk om die trotse gezichtjes te

Mediawijsheid. Een bijzonder interactieve

zien, daar rijd ik graag even voor op en

avond, veel gelegenheid voor eigen

neer. Het was trouwens wel behoorlijk

inbreng, sfeer was ontspannen, Rob

kouder dan vorig jaar!

Yntema van de bibliotheek vertelde een
helder verhaal met aansprekende

Na de meivakantie nog tien weken, dan is

voorbeelden uit zijn eigen leven als vader

ook schooljaar 2018-2019 weer razendsnel

van opgroeiende kinderen. Jammer dat u

voorbijgegaan. Maar…. die laatste weken

met zo weinig aanwezig was, u heeft echt

gebeurt er natuurlijk nog van alles: hard

iets gemist…. Maar toch, voor u allen, in de

werken, veel leren en natuurlijk ook veel

bijlage een overzicht van handige websites

plezier maken met elkaar. Voor groep 7 het

voor het geval er iets mis dreigt te gaan

praktisch verkeersexamen (het theorie-

met een van uw kinderen op internet.

examen hebben ze allemaal gehaald,
proficiat!) en ook de jaarlijkse atletiek dag.

Ik ben druk bezig met in beeld brengen van

Groep 7 en 8 gaan op schoolkamp, de

de groepen voor volgend schooljaar en de

andere klassen op schoolreisje, groep 8 aan

juffen die daar aan les gaan geven. Ik moet

het oefenen voor de musical, optreden in

nog even wachten op groen licht van ons
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Nog even iets anders, namens de

dat duidelijk is bericht ik u hierover.

ouderraad van onze school, die zulke
geweldige activiteiten helpt organiseren,

Het vakantierooster is bekend, noteert u

wil ik u vragen om nog even na te kijken of

vast mee in uw agenda:

u de ouderbijdrage heeft betaald. U snapt
dat zonder deze, vrijwillige, bijdrage het

Herfst: 14 oktober t/m 18 oktober

moeilijk wordt om voor de kinderen ook de

Kerst: 23 december t/m 3 januari

hele leuke dingen te kunnen blijven

Carnaval: 24 februari t/m 28 februari

aanbieden. Ik reken op uw medewerking,

Tweede Paasdag: 13 april

hartelijk bedankt.

Meivakantie: 20 april t/m 1 mei
Bevrijdingsdag: 5 mei

Ik wens u namens ons hele team fijne

Hemelvaart: 21 en 22 mei

paasdagen en een heerlijke meivakantie!

Tweede Pinksterdag: 1 juni
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus

Joep de Boer
Directeur

Ook zijn er al twee studiedagen bekend:
Belangrijke data
Woensdag 11 september Walsprong

22 april – 3 mei: meivakantie

studiedag

8 mei: Praktisch verkeersexamen groep 7

Dinsdag 17 september STROOMM

12 mei: Moederdag

studiedag

14 mei: Atletiek dag groep 7
21 – 24 mei: Avondvierdaagse

Wellicht wat ongelukkig, twee studiedagen

29 mei: Studiedag, kinderen vrij

zo vlak achter elkaar. Die van onze eigen

30 – 31 mei: Hemelvaart, kinderen vrij

school moet gewoon aan het begin van het
schooljaar, anders heeft het weinig zin
meer, de studiedag van STROOMM wordt
‘van bovenaf’ gepland, heb ik weinig
invloed op. Gelukkig weet u het op tijd!
De andere studiedagen krijgt u zo snel
mogelijk te horen.
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