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Bibliotheek

Voor onze bibliotheek zijn wij op zoek
naar mensen die op dinsdag en
donderdagmiddag tussen 13.00u en
14.30u willen helpen in de bibliotheek.
Het is niet elke week, we werken met een
rooster. U kunt zelf aangeven welke
middagen voor u het beste uit komen.
Heeft u interesse neem contact op met
Cora van Blijswijk, Yolanda Schaap of
Mariette Molenaar.
Kinderboekenweek.
Voor de komende kinderboekenweek, vanaf 4
oktober
hebben we uw hulp hard nodig.
Wie wil er bij de volgende activiteiten helpen?
- 2-6 oktober:In deze willen we graag
het spaargeld tellen
en de cheques uitschrijven voor de
kinderen.
Met een paar ouders is dit ongeveer 2
uur werk.
- 3 oktober: De school versieren,
thema griezelen.
Dit kan onder en na schooltijd.
- 9 oktober: Helpen bij het klaarzetten
van de boekenmarkt. Vanaf ongeveer
19.00 uur tot 21.00 uur.
- 10 oktober:Kinderen wegwijs maken
en helpen tijdens de boekenmarkt.
Van 8.00 uur tot 16.30 uur is de markt
open.
U kunt de hele dag helpen , maar als u
dat niet lukt, kunt u zich ook voor een
of meerdere uren aanmelden.

U bent van harte welkom om u aan te melden
bij Marjolein en Judith.
m.alewijn@hendrik-boogaard.nl
j.pundke@hendrik-boogaard.nl

Wanneer:
Donderdag 7 september
Tijd:
14.45-15.00 uur
Waar:
Op het schoolplein
van
de
HendrikBoogaard

AGENDA
September 2017
Ma. 4
Do. 7
Di. 19
Woe. 20 t/m 22
Ma. 25 t/m 29
Vrij. 29
Di.
26

Informatieavond gr. 8 19.00 uur
Kick off muziek (start muziekproject)
Inpakdag gr. 8
Kamp gr. 8
Verwachtingsgesprekken
Laatste keer boeksparen
Zwemmen 5a

Oktober 2017
Di.
3
Woe. 4
Vrij. 6
Di.
10
Di.
10
Vrij. 13
Ma.
23

Voorlopige adviesgesprekken gr.8
Start kinderboekenweek
Voorstellingen ”Kijk haar nou”
Boekenmarkt
Voorlopige adviesgesprekken gr. 8
Einde kinderboekenweek
Studiedag; leerlingen zijn vrij

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

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 oktober;
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

