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Beste ouders,
Vandaag was de Kinderkaravaan op school.
Op internet kunt u meer te weten komen
over deze organisatie. Elke groep heeft een
workshop gehad.. Tijdens deze workshop
hebben de kinderen geoefend voor een
voorstelling die van 14.00 tot 15.00 uur op
het schoolplein is gehouden. Het was een
groot succes!

Hierbij mijn verantwoording over de uitgaven
met betrekking tot de schoolreis.
De inkomsten: 185 x €23,00 = € 4.255,00 (Alle
ouders hebben hun bijdrage geleverd)
De uitgaven:
€ 2.088,60 Huur bussen
€ 2.036,70 Entree Duinrell
€ 14,10
Kosten thee/koffie
Het restant: € 115,60
Dit is per bijdrage per kind een bedrag van €
0,62 cent. Stelt u prijs op teruggave, dan hoor
ik dat graag van u via de mail (info@hendrikboogaard.nl) voor 13 juni.
Zo niet, dan neem ik dit bedrag in de schooladministratie op als een vrijwillige bijdrage voor
activiteiten. Wanneer het zo uitkomt is er dan
een klein bedrag beschikbaar om een activiteit
te organiseren. En daar ben ik dankbaar voor.
Van die kleine bijdrage kunnen we een activiteit iets meer aankleden
Met vriendelijke groet, Jacqueline Rebers
Schoolleider

Beste ouders
Hierbij mijn verantwoording over de uitgaven met betrekking tot het kleuterfeest. De
inkomsten 73 x €10,00 = € 730,00 (Alle ouders hebben hun bijdrage geleverd) De uitgaven: € 785,36 Tekort: - € 55,36

Doordat we deze week een sponsorbedrag
binnen hebben van ouder, kan ik dit tekort
aanvullen vanuit een vrijwillige bijdrage.
Dank aan deze betrokken ouder.

Avondvierdaagse
Deze avondvierdaagse werd begeleid door Laurent Daussy en Barbera Weijers, zij stonden
langs de route met een kraam. Ze kregen daarbij hulp van diverse ouders en de traktaties
werden gesponsord door diverse sponsoren :
Op maandag kregen de kinderen een keycord van CNIP HYPOTHEEKSHOP, water van 4EVER LOVE en fruit van MATTHEW VAN DER VEEN.
Op dinsdag kregen de kinderen water van KIMÉ SPORTS en fruit van de PLUSMARKT,
PUSH en LEKKERBEZIG!
Op woensdag kregen de kinderen water van SPLASH AQUAPARK en fruit van de
RABOBANK.
Op donderdag kregen de kinderen op verschillende plekken door verschillende
aanbieders ijsjes krijgen.
We zijn trots op alle kinderen die hebben meegelopen en zo'n prachtige prestatie hebben
neergezet!

STICHTING FLORÉO ZOEKT:
Enthousiaste en deskundige Leden Raad van Toezicht (v/m)
voor onze scholen in Maassluis, Hellevoetsluis en Brielle met ongeveer 1600
leerlingen en 140 personeelsleden
Als Raad van Toezicht, bestaande uit 5 tot 9 leden, richten wij ons primair op
de vaststelling van de missie en doelstellingen van de organisatie. De directeur
-bestuurder wordt gefaciliteerd om die doelstellingen te kunnen bereiken.
Wij zijn op zoek naar kandidaten met competenties op (bij voorkeur)
onderwijskundig gebied die er samen met de directeur-bestuurder voor zorgen
dat op onze scholen optimale condities gecreëerd worden voor het geven van
goed onderwijs.
Na een kennismakings- en inwerkperiode treedt u, na wederzijdse
overeenstemming, toe tot de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar.
Onze bestuursleden hebben het volgende profiel:
ze beschikken over een hbo- of academisch werk- of denkniveau;
ze kunnen op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten
nemen;
ze hebben een brede maatschappelijke belangstelling en hebben affiniteit met
de doelstelling van de organisatie;
Voor uw deelname ontvangt u een passende vergoeding.
Op jaarbasis gaan wij uit van 6 vergaderingen.
Voor nadere informatie en/of een uitgebreid bestuursprofiel kunt
u zich wenden tot de directeur-bestuurder,
dhr. H. Timmermans (tel.nr.: 06-51556901).
Indien u belangstelling heeft kunt u uw brief met beknopte motivatie en
relevante achtergrondgegevens uiterlijk 6 juli 2018 sturen naar:
Stichting Floréo,
Postbus 297,
3140 AG Maassluis of naar
Emailadres info@stichtingfloreo.nl

De Vakantie Bieb, het zomercadeautje van de
Bibliotheek

Bookchallenge juni: lees
afspeelt in je luie stoel

een

boek

dat

zich

Lees jij ook vaak binnen hetzelfde genre? Wil je graag eens iets anders lezen, maar kom je toch
steeds met hetzelfde soort boek uit de bibliotheek? Doe mee met de Bookchallenge van
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en verras jezelf! Iedere maand wordt op de Facebookpagina
“Bookchallenge 2018” en in de vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta de nieuwe uitdaging bekend gemaakt. De uitdaging voor de maand juni: op reis in je luie stoel...

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?
Ook voor ons is de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren je privacy en zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die je
(in de bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Je gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden
gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.
Wil je meer lezen over hoe wij met je gegevens omgaan?
Lees onze privacyverklaring op de website.

In 2017 is Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gestart met Summerschool in Hellevoetsluis. Summerschool is een leerzaam en leuk programma voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En omdat de Summerschool in 2017 een enorm succes was, zal het dit jaar ook in
Brielle en Middelharnis starten!
Tijdens de zomervakantie (16 juli t/m 24 augustus) kunnen kinderen terecht
in Bibliotheek Brielle (maandag en woensdag), Hellevoetsluis (dinsdag en
vrijdag) en Middelharnis (donderdag).
Iedere Summerschool-activiteit is ‘s morgens van 9.30 tot 11.30 uur.
De kosten per Summerschoolactiviteit bedragen €3,50 per persoon. Het aanmelden kan via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de Bibliotheek.
Kijk naar het Summerschool programma!
Je vakantie wordt nog leuker met de Vakantie Bieb. In de app vind je meer dan
60 e-books voor jong en oud, die je twee maanden mag lenen.
Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.
Je leest de e-books eenvoudig op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer
boeken sjouwen. Ga naar Google Play of de App Store en download de app!
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan maak je ook nog eens kans op een iPad
mini. Hoe? Stuur ons een kaartje met daarop jouw favoriete e-book uit de Vakantie Bieb. Lees meer over de actie en spelvoorwaarden
op www.vakantiebieb.nl.

AGENDA
Juni
Ma.
Do.
Vrij.
Ma.
Wo.
Do.
Ma.
Di.
Vrij.
Ma.

4 t/m 7
7
8
11
13
14
18
19
22
25

avondvierdaagse
zwemmen 8a
schoolfotograaf
cito entree groep 7
studiedag leerlingen vrij
cito entree groep 7
cito groep 7
zwemmen 3c
rapport mee
voorgang gesprekken

Juli
Di.
Do.
Vrij
Ma.
Di.
Vrijdag

3
5
7
9
10
13

zwemmen 3d
zwemmen 4/5d
wendag nieuwe groepen
afscheidsavond groep 8
afscheidsdag groep 8
kinderen ‘s middags vrij. Start zomervakantie

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*Dik gedrukte tekst bevat wijzigingen
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 aansluitend de vrijdag vrij

30 mei

31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni vrij

Zomervakantie

22 juli tot en met

30 augustus 2019

