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Beste ouders,

40 jarig jubileum

Wat een leuke verrassing op maandag 11 juni.
Alle collega ‘s en bijna alle kinderen van onze
school liepen met een pet op die dag
(ja zo kennen ze mij... iedere dag draag ik een pet) en alle kinderen kwamen in de loop van
de dag bij me langs en gaven me prachtige hartjes met verhaaltjes en tekeningen.
De kinderen van mijn eigen groep zongen een heel mooi zelfgemaakt lied voor me en ik
kreeg prachtige boeketten met mooie bloemen.
Een onvergetelijke dag. 40 jaar juf ... het is een mijlpaal.
Wat gaat de tijd snel... ik herinner me nog als de dag van gisteren mijn
eerste ervaringen als 21 jarige voor de klas in Schiedam in 1974. Het is een mooi beroep... ik
heb heel veel kinderen kunnen begeleiden en adviseren in al die schooljaren. Heel veel leuke collega ‘s (en duo-partners) gehad en ook ontelbaar jonge studenten/ stagiaires begeleid
met lesgeven in mijn groepen. Het schooljaar 2018 - 2019 wordt mijn laatste jaar voor de
klas. Daar verheug ik me op en ook op de tijd daarna... gezond blijven en met mijn man
genieten van onze pensioen-jaren.
Dank jullie wel voor de feestelijke jubileum-dag op maandag 11 juni.

Liefs van Juf Cora

AGENDA
Juni
Vrij.
Ma.

22
25

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

