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De eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar. U ontvangt om de
week de nieuwsbrief, eventueel
vaker indien meer informatie te
melden is.
Start
De eerste schooldag zit er
alweer op. Iedereen heeft een
goede start gehad. Het begin
van het schooljaar is altijd
spannend, zeker voor de nieuwe
kinderen en ouders die dit jaar
zijn gekomen. Van harte
welkom!

Deuren open
De deuren gaan elke morgen om
8.25 uur open. De ouders en
kinderen van de groepen 1/2
kunnen via de gele deur naar
binnen. De groepen 3 t/m 8
kunnen via de rode deur naar
binnen. Vanaf 8.15 uur is er een
leerkracht op het schoolplein
i.v.m. toezicht.

Informatieavond
Maandag 10 september is de
ouder informatieavond. Wij
hopen u allen te zien.
Hieronder de indeling van de
groepen.
19.00 – 19.45 groep 3, 4, 7, 8
20.00 – 20.45 groep 1/2, 5, 6
De informatieavond vindt
plaats in de eigen groep.
Startgesprekken
In de week van 17 september
vinden de startgesprekken
plaats. De leerkrachten hebben
met elkaar een uitgebreide
overdracht gedaan over de
kinderen. Wij willen ook graag
met u van gedachten wisselen
over het functioneren en
welzijn van uw kind en horen of
er bijzonderheden zijn.
De kinderen van groep 8
mogen mee naar het gesprek.
Dit jaar kunt u zich online
inschrijven via ‘schoolgesprek’
voor de startgesprekken. U
ontvangt deze week een mail
met uitleg.

Ouderkalender
Deze week ontvangt u de
ouderkalender met alle
activiteiten en bijzonderheden
voor dit schooljaar.
Fruitdagen
Denkt u eraan om op woensdag
en vrijdag uw kind(eren) fruit
mee te geven als tienuurtje.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Gymrooster t/m herfstvakantie

Directie
Maurice zal dit schooljaar op de
maandag en donderdag starten
op de Bijvanck. Bianca zal
aanwezig zijn op maandag,
donderdag (ongeveer om de
week i.v.m. studie) en vrijdag.

Nr. 1

groep 3, 4 en 5
groep 6, 7, 8
groep 7
groep 4, 5 en 6
groep 3 en 8

Het gymrooster wisselt
regelmatig dit schooljaar. Er is
naast gym ook dansles voor de
groepen op de
maandagmiddag. Dit omdat we
geen fulltime vakdocent
gymnastiek beschikbaar
hebben en de beschikking van
de gymzaal niet toereikend is
i.v.m. de toename van het
aantal groepen van beide
scholen.

BELANGRIJKE DATA
2018-2019
5 september
Luizencontrole
10 september
Ouder informatieavond
17 t/m 20 september
Startgesprekken
20 september
Schoolfotograaf
25 september
MR vergadering
3 – 12 oktober
Kinderboekenweek
3 oktober
Sportdag groep 5 t/m 8
5 oktober
Sportdag groep 3/4
Schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie:
22 - 26 oktober 2018
Kerstvakantie:
24 december – 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
18 – 22 februari 2019
Pasen/Meivakantie:
19 april – 3 mei 2019
Hemelvaart:
30/31 mei 2019
Pinksteren:
10 juni 2019
Zomervakantie:
15 juli – 23 augustus 2019
Studiedagen 2018-2019
Maandag 29 oktober 2018
Woensdag 16 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019 Woensdag
29 mei 2019

Rapport
Denkt u aan het inleveren van het
rapport van uw kind bij de
leerkracht. Graag uiterlijk 14
september retour.
Schoolfotograaf
Donderdag 20 september is de
schoolfotograaf op school.

