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Beste ouders,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Eindtoets IEP 

        Groep 8 zal dinsdag 17 en woensdag 18 april                                           
 de eindtoets IEP doen. Wij wensen hen veel          
 succes!! 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

Schoolfruit 
 
Vanaf 23 april zal er geen  schoolfruit meer 
uitgedeeld worden op school. Wilt u s.v.p. 
uw kind zelf weer fruit laten meenemen ? 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Mijn naam is Kitty van Konijnenburg. 

Vanaf dinsdag 3 april 2018  ben ik werkzaam als 
onderwijsassistent op deze school. Op alle 
schooldagen zal ik in de ochtend aanwezig zijn. 

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en kijk uit 
naar een fijne samenwerking. 

Met vriendelijke groeten, Kitty  

 

Kleuterfeest 22 mei 

De kleuters zullen dit jaar met schoolreisje  naar 
Historyland gaan.  Meer informatie volgt . Wij 
hebben voor deze schoolreis nog hulpouders 
nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 

Avond4daagse Hellevoetsluis van              
4  t/m  7 juni 
 
Voorinschrijving van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni  
van 18.30 tot 20.30 uur 
Woensdag van  13.30 tot 17.00 en van 18.30 tot 20.30 uur 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fcontent%2F31253%2Fagenda%2Fclnt%2F92306_org.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.prinsconstantijn.nl%2Fag-31253-7-92306%2Fagenda%2Fschoolreis.html&docid=g-xBy4pLx1WOOM&tbnid=ySC7Mj5Lt7T
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fassets%2Fimages%2Fsport-point-logo2-jpg.480x0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.steefit.nl%2Fsteefit-sportmassage%2Fsteefit-sportmassage-hellevoetsluis%2F&docid=i-l6kYSxdZcBXM&tbnid=bIj5kF28o
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1331448259%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsportpointnu&docid=4MX8pW8eWEUqOM&tbnid=bdXSkntf054WhM%3A&vet=10ahUKEwilhu7Z6ozTAhXK8RQKHQv6C5cQMwgdKAEwAQ..i&
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.deweblogvanhelmond.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fcadeau-kado-cadeautje.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.deweblogvanhelmond.nl%2Fnieuw-helmonds-nieuws%2Fcadeautje-voor-helmondse-mantelzorgers-2


Hieronder vindt u de laatste info met betrekking tot de schoolreis. 
 
Tijdspad dag:  

We verzamelen om 8.20 in de klassen. Daar krijgen de kinderen hun polsbandje met 

noodtelefoonnummer om. Terugkomst op school rond 17:00. 

  

Programma:  

8.20 – 8.30 uur: aanwezig op school (leerkrachten checken aanwezigheid,  

                             bandjes omdoen).  

8.30 uur:             vertrekken richting Duinrell   

9.45 uur:             aanwezig in Duinrell  

15.45 uur:           naar de bussen   

16: 00 uur:           vertrekken richting Hellevoetsluis   

17.00 uur:                               op school.  

  

Groepjes:  

Duinrell: Groepen 3-4-5 onder begeleiding. Groepen 6-7 lopen vrij rond.  

  

Bus indeling:  

Bus 1: Groepen 3C (12 ll) + Groep 3D (12 ll) + Groep 4B Anne (14 ll) + Cecile + Anne + 

Matthijs van Gucht + Miranda van den Ouden + Chantal Saaij + Tamara Kopke + Erna 

Stravers + Erica Kouwenhoven + Veronique + Stephanie Slagter + Laura + Marloes Visser  

Bus 2: Groep 4B Chantal (20 ll) + Groep 6/7B (27 ll) + Yolanda + Chantal + Naomi Vos + 

Nienke + Sam + Nancy de Jong + Marijna Slieker   

Bus 3: Groep 3B (9 ll) + Groep 5A (25 ll) + Groep 5B (16 ll) + Shirley + Sabine + Charissa 

van der Knaap + Susan de Boef   

Bus 4: Groep 6 (26 ll) + Groep 7 (25 ll) + Yoran + Steph + Brigitte Gaal    

 
Telefoonnummers: 
Het telefoonnummer op de polsbandjes zijn in vertrouwen gegeven. We gaan er vanuit 
dat iedereen hier ook vertrouwelijk mee om gaat.  
Dit nummer dient alleen in nood gebruikt te worden.  
Omdat er voldoende leerkrachten rondlopen met mobieltjes,  
laten de kinderen hun mobiel deze dag thuis. 
 

Wat mogen de kinderen meenemen: 
  

 Stevige rugtas 

 Lunchpakket/drinken (een flesje) 

 Iets te snoepen 

 Stevig fruit 

 7 euro zakgeld in portemonnee voorzien van naam. 

 Eventueel schone kleren in een tas met op de tas de naam van uw kind. 

 Gebruikt uw kind medicijnen, geef dit door aan de leerkracht van uw kind (ook reis-
pilletjes). 
Gezellig humeur!!! 
 
We hebben er nu al heel veel zin in!!! 



 

 

April 

Vrij.          20   Koningsspelen 

Di.             24    zwemmen  6a 

Do.            26   zwemmen 6/7b 

Vrij.           27 t/m 13 mei Start meivakantie 

 

Mei 

Ma. 14 t/m 18  hoofdluiscontrole 

Ma 21    2e Pinksterdag iedereen vrij! 

Di. 22    Schoolreis (groep 8 vrij) 

Do. 24   zwemmen 7a 

Vrij.  25   meester/juffen dag 

Ma.  28 t/m 31   avondvierdaagse 

Do. 31   voorstelling gr.7 en 8 

 
Vakantierooster 2017-2018 
 

 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-13 juni. 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljaar  2017-2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 

Schooljaar       2018  - 2019    

Herfstvakantie  22 oktober 26 oktober 2018 

Kerstvakantie  24 december 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  25 februari 1 maart 2019 

Paasvakantie en meivakantie  19 april tot en met  3 mei 2019 

Hemelvaartsdag met aanslui-
tend de vrijdag vrij 

30 mei  31 mei 2019 

Pinkstervakantie  10 juni vrij  

Zomervakantie  22 juli tot en met  30 augustus 2019 


