
                     

 

                                     Augustus 2019  

Zomervakantie 
We hopen dat u en de kinderen hebben genoten van een heerlijke zomervakantie. Ons team is 
weer uitgerust en klaar om enthousiast aan een nieuw schooljaar te beginnen!  
De deuren gaan aanstaande maandag om 08.20 uur weer open en dan zien we de kinderen weer 
graag in de klassen. Denkt u ook aan de schone luizenzakken? 
 

De groei en bloei tuin 
In de zomervakantie is er hard gewerkt in de tuin! Veel (groot)ouders zijn 

langs geweest en hebben ook iets gekocht. Leuk dat er zoveel belangstelling 

was! 

Aanstaande woensdag 4 september is het weer mogelijk om te komen kijken 

en iets te kopen van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt dan gewoon binnen lopen. 

Verder zijn wij nog op zoek naar een kruiwagen. Heeft iemand er misschien 1 

over? 

Ook willen we vragen of er een handige (groot)ouder is die planten-stokken 

of -steunen wil maken voor de bonen en tomaten. U kunt dit doorgeven bij 

juf Renée of juf Brenda. 

 

Judo 
Ook dit schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 6 weer schooljudo. Schooljudo draagt bij aan het 
creëren van een veilige sfeer en een goed pedagogisch klimaat. We starten hier dit schooljaar gelijk 
mee. Dit zijn 6 lessen die telkens op de vrijdag plaats vinden. Woensdag 4 september komt de 
judoleerkracht zich even voorstellen in de klassen. Op vrijdag 13 september zal er gestart worden 
met de eerste judoles.    
 
 
 
 
 
 

Gym 
Hieronder ziet u op welke dag elke groep gymt. We willen u vragen om op deze dagen passende 
gymkleding en gymschoenen mee naar school te geven, graag in een goede tas.  
Voor de kleutergroepen is het voldoende om alleen gymschoenen mee naar school te geven. Deze 
blijven op school.  
Door de judolessen kan het zijn dat vanaf oktober de gymdagen voor sommige klassen iets zullen 
wijzigen. We berichten u tegen die tijd hierover. 
 

Dinsdag Woensdag Vrijdag 

Gr 4a 
Gr 4b 
Gr 5 
Gr 7a 
Gr 7b 
Gr 8 

Gr A 
Gr B  
Gr 3 
Gr 6 
Gr 7b 
 

Gr 3 
Gr 4a 
Gr 4b 
Gr 5 
Gr 6 
Gr 7a 
Gr 8 

Kw-nieuws 



Informatieavond 
In de derde week van september zullen er weer informatieavonden op school zijn. U bent van harte 

welkom om te komen luisteren naar de informatie over het leerjaar van uw kind. 

Dinsdag 17 september: gr 1 t/m 4 

Donderdag 19 september: gr 5 t/m 8 

De inloop is vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur willen we graag starten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 (herhaling) 
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020 

Meivakantie* 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart en vrijdag 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren (2e Pinksterdag) 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020 
*inclusief Koningsdag en 5 mei 
 

Studiedagen (kinderen zijn deze dag vrij) Vrije middag (12.00uur uit) 

Vrijdag 4 oktober 2019 

Vrijdag 6 december 2019 

Maandag 6 januari 2020 

Maandag 2 maart 2020 

Woensdag 24 juni 2020 

Kleutergroepen A en B: donderdagmiddag 5 

december 2019 

Alle groepen: vrijdagmiddag 20 december 2019 

Alle groepen: vrijdagmiddag 17 juli 2020 

 

Voor in de agenda:                        

2 september Eerste schooldag 

13 september Start schooljudo lessen voor groep 3 t/m 6 

17 september Informatieavond groep 1 t/m 4 

19 september Informatieavond groep 5 t/m 8 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

4 oktober Studiedag stichting Onderwijs Primair. De kinderen zijn vrij.  

 

 

 

 


