Beste ouders,

Veenhuizen, 28 augustus 2018

De vakantie is bijna afgelopen.
Hopelijk heeft u allemaal genoten.
Aan het weer kon het in ieder geval niet liggen.
Het team van SPEEL en LEER is zich deze week aan het voorbereiden voor het komende schooljaar.
Naast de voorbereiding voor de klas, vergaderen we samen en zullen we deze week nog een
teamtraining PBS (Positive Behavior Support) genieten. Daarnaast delen we natuurlijk de
vakantieverhalen.
Uiteraard zijn we benieuwd naar u en maar nog veel meer naar de kinderen.
Heel graag ontvangen we jullie allemaal a.s. maandag.
Hieronder nog wat aanvullende informatie.
Namens team SPEEL en LEER

DIT en DAT


Graag ontvangen we u en de kinderen om 8.25 uur op onze eerste schooldag 3 september
a.s. We ‘springen dan met elkaar het nieuwe jaar in’. U mag dan samen met uw kind(eren),
mee ‘naar binnen springen’ en even een kijkje in de klas nemen. Om 8.40 uur willen we graag
beginnen in de groepen. Het ‘springen’ is onder leiding van onze nieuwe vakleerkracht
Gerard-Jan Booij.



Dinsdag 4 september, de tweede schooldag, vieren we ons 1-jarig bestaan met een
startfeest.

Beste ouders en kinderen,
Het lijkt ons leuk om samen dit nieuwe schooljaar kleurrijk te starten! Op dinsdag 4
september bestaat ons kindcentrum alweer 1 jaar! Dus tijd voor een feestje! Jullie zijn
welkom om dit samen met ons te vieren op dinsdag 4 september van 17-19 uur. We
beginnen het feest met een leuke activiteit en sluiten af door met elkaar te eten.
Namens het team van kindcentrum SPEEL en LEER en de O.R.

We hopen alle gezinnen van ons kindcentrum te ontvangen.

PRAKTISCH en HANDIG







Ons digitale ouderportaal MijnSchool, was gesloten deze vakantie. Nu is het portaal weer
geopend en zal in de eerste weken van het schooljaar gevuld worden met informatie.
Om alvast te noteren in uw agenda: 25 september 18:30-19:30 uur ouder-kind avond,
waarbij de leerlingen hun ouders laten zien wat zij doen en hoe zij werken op school. En op
de avond van 11 oktober 2018, tijden volgen nog, zal er een algemene informatieavond voor
ouders plaatsvinden.
Gymnastiek: alle kinderen zullen zowel op maandag, als op vrijdag gymnastiek krijgen. Deze
lessen zullen op maandag gegeven worden door de vakleerkracht Gerard-Jan en op vrijdag
door de groepsleerkrachten. We beginnen direct de eerste maandag, dus uw zoon of dochter
mag direct de sportkleding meenemen.
U zoon of dochter brengen naar school:
Graag ontvangen we de ouders van groep 1 t/m 3 in de klas. U kunt uw zoon of dochter
vanaf 8.20 uur in de klas brengen. De leerkracht zal dan ook aanwezig zijn. U kunt hiervoor
de achteringang gebruiken.
Groep 4 t/m 8 mogen vanaf 8.20 uur op het voorplein spelen. Er is dan ook pleinwacht
aanwezig. Om 8.25 uur gaat de bel en wachten ze in per klas buiten bij de ingang, totdat de
leerkracht de kinderen naar binnen begeleidt.
Groep 4 / 5 mag dan via de zijingang naar binnen.
Groep 6 /7 en groep 8, verzamelen zich bij de hoofdingang.
Om 8.30 uur is iedereen dan startklaar om te beginnen.

Onderstaand de vakantiedagen en margedagen voor aankomend schooljaar.
Dagen zijn afgestemd met de MR.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
•
•
•

22 okt – 26 okt
24 dec – 4 jan
18 feb – 22 feb
19 apr – 22 apr
23 apr – 3 mei
(in meivakantie)
30 mei – 31 mei
10 juni
15 Jul – 23 aug

De middag voor de kerstvakantie, vrijdag 21 december, zijn alle kinderen om 12 uur vrij.
Alleen groep 8 is donderdag 11 juli een extra dag vrij.
De middag van de laatste schooldag, vrijdag 12 juli, zijn alle kinderen om 12 uur vrij

Margedagen (alle kinderen vrij)
•
•
•
•
•

Donderdag 18 en vrijdag 19 oktober 2018 (voorafgaand aan de herfstvakantie) (hele dagen)
Donderdagmiddag 31 januari 2019 (kinderen om 12 uur vrij)
Donderdagmiddag 14 februari 2019 (kinderen om 12 uur vrij)
Dinsdagmiddag 28 mei 2019 (kinderen om 12 uur vrij)
Maandag 3 juni 2019 (hele dag)

Margedagen voor kinderen uit groep 1 en 2
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 7 december
Vrijdag 15 februari
Woensdag 20 maart
Dinsdag 28 mei (vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij, de kleuters ook de ochtend)
Woensdag 19 juni
Vrijdag 5 juli

