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Beste ouders,
We gaan dit jaar de oudergesprekken anders organiseren.
Het doel hiervan is dat we op deze manier kunnen waarborgen dat we voldoende overlegmomenten met u als ouder hebben. Het gaat tenslotte om het welbevinden van uw kind. We
gaan deze dit zodanig organiseren dat u elk half jaar een overlegmoment heeft met de leerkracht. Om te beginnen als uw kind 4 jaar is, daarna 4 jaar en 6 maanden, 5 jaar, 5 jaar en 6
maanden……enz . We gaan hiermee beginnen met de ouders en kinderen van groep 1. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Alle andere groepen hebben nog de “gewone”10 minutengesprekken. De komende schooljaren zullen we dit ook voor de andere groepen gaan inzetten.
Met vriendelijk groet, Cécile van Vierzen

Beste kinderen (en ouders),
DOE JIJ OOK MEE! Vanaf 16 januari 2017 starten de workshops van dit schooljaar weer. Het
zijn workshops op het gebied van theater, dans, yoga, tekenen, zang, kunstmix, PSD, judo en
natuurmix. De Kinderkoepel werkt hiervoor samen met verenigingen, vakdocenten en basisscholen in Hellevoetsluis.
Iedere workshop duurt 6 weken. De workshops zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12
jaar. De workshops worden gehouden op de verschillende BSO locaties van de Kinderkoepel op
maandag, dinsdag of donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Dit jaar kan je voor een aantal workshops per keer inschrijven, zie kunstmix en natuurmix.
Kinderen van alle basisscholen uit Hellevoetsluis zijn van harte welkom om zich aan te melden
voor een workshop. Voor kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van de
Kinderkoepel op maandag, dinsdag of donderdag, zijn de workshops gratis bij te wonen. Kom
je wel naar de buitenschoolse opvang, maar niet op de dagen van de workshops, dan zijn er
kosten aan verbonden.
Ook als je geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang van de Kinderkoepel, kun je toch
deelnemen aan de workshops. Hieraan zijn dan ook kosten verbonden.
De kosten zijn €7,50 per les.
Opgeven voor de workshops kan via BSOactiviteiten@kinderkoepel.nl onder vermelding van de
workshop, datum, wel/niet bso opvang, mobielnummer, leeftijd en naam van uw kind.
Voor vragen kunt u terecht bij Patricia Hoogerwerf, activiteitencoördinator van
de Kinderkoepel, via BSOactiviteiten@kinderkoepel.nl

10 minuten gesprekken
U kunt vanaf maandag 30 januari intekenen op de lijsten van de 10 minuten gesprekken . U vindt deze naast de deur van het lokaal van uw kind. Deze gesprekken vinden
niet plaats in groep 8.

Hulpouders gezocht
Wie oh wie helpt ons mee
want dat vinden we oké.
Een paar keer per jaar
staat U dan voor ons klaar.
Kunt U niet
dan geen verdriet.
Even helpen bij het oud papier
op het parkeerterrein, alhier.
Van 19.00 tot 21.00 uur
dankzij uw hulp staan er extra € op onze factuur.
Meld U aan bij Marjolein of Cathrien
zij zullen uw aanmelding graag zien.

Gevraagd…sokken
Soms hebben de kinderen een ongelukje
daarom vragen we om een kledingstukje.
Vooral sokken hebben we nodig
We zijn op zoek naar sokken, wij zijn soms echt wanhopig.
Lange en korte broeken hebben we wel
t-shirt en blouses daarin voorzien we best snel.
Heeft U nog ettelijke sokken liggen, geef ze aan 1-2 C
wij zijn daar erg blij mee.

Boek sparen
Op vrijdag, als men naar school gaat
ligt de boek- spaar- map al paraat.
Veel geld sparen
betekent….leuke boeken vergaren.
Spannende, informatieve en verhalen boeken
heel veel om iets leuks uit te zoeken.
De ” kinderboekenmarkten” organiseert dit evenement
bij velen van ons al bekend.
Een volle spaarkaart
is € 50.00 waard.
Spaart uw kind ook mee
want lezen is een pré.
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Zwemmen 4b
Rapport mee
Oudergesprekken
Zwemmen 6a
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Studiedag (Alle kinderen vrij)
Start voorjaarsvakantie

Schooljaar

2016-2017

Kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari 2017

3 maart 2017

Pasen

14 april 2017

17 april 2017

Meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

5 juni 2017

Zomervakantie

10 juli 2017

18 augustus 2017

Studiedagen :
24 februari 2017
14 juni 2017
Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

