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Reminder stakingsdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan
medewerkers in alle
onderwijssectoren staken.
De teamleden van de OBS
Bijvanck gaan morgen
gezamenlijk naar het Malieveld
in Den Haag. Dat betekent dat
de school morgen geheel
gesloten is.

Schoolzone
Aanstaande woensdag 20 maart
vindt de tweede bijeenkomst
plaats met de klankbordgroep
verkeer. Tijdens het eerste
overleg is gesproken over de
verkeerskundige inrichting van
de schoolzone aan de zuid-zijde
van het scholencluster Bijvanck.
Inmiddels is een eerste
schetsuitwerking gemaakt van
mogelijke maatregelen. Deze
worden komende woensdag
besproken met de
klankbordgroep.

Verkeersexamen groep 7
Dit jaar gaan de leerlingen van
groep 7 voor het eerst
deelnemen aan het praktisch en
theoretisch verkeersexamen. De
ouders van deze leerlingen zijn
door de groepsleerkrachten
geïnformeerd.
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Afwezigheid directie
Do. 21 maart en vr. 22 maart is
de directie niet aanwezig i.v.m.
een directie tweedaagse,
georganiseerd door het bestuur.
Schoollogo
Er is geruime tijd nagedacht en
gesproken over hoe het nieuwe
logo voor onze school eruit zou
komen te zien. Na verschillende
aanpassingen kan ik u meedelen
dat het nieuwe logo voor de OBS
Bijvanck gereed is. Zodra een
datum bekend is om het logo te
lanceren, zullen we u hierover
informeren.
Studiedag
Vrijdag 15 februari hebben wij
een studiedag gehad. Het hele
team is dan aanwezig om zich
verder te professionaliseren. Het
was een inspirerende en
informatieve dag. De volgende
onderwerpen stonden centraal:
executieve functies (zelfsturing)
en de opbrengsten van de Cito
toetsen. Door met elkaar over
deze onderwerpen in gesprek te
gaan, kunnen wij als team ons
onderwijs nog beter inrichten.
Vakantierooster 2019-2020
Hieronder het voorlopige
vakantierooster voor volgend
schooljaar.
Herfstvakantie
21-25 okt
Kerstvakantie
23 dec - 3 jan
Voorjaarsvakantie 17-21 febr
Goede vrijdag
10 april
Pasen
12-13 april
Meivakantie
20 apr - 5 mei
Hemelvaart
21-22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie 6 juli - 14 aug
Het definitieve vakantierooster
2019-2020 en de data voor de
studiedagen ontvangt u nog.

BELANGRIJKE DATA 2018-2019
15 maart
School is dicht i.v.m. staking
20 maart
Meester/juffendag groep 5 t/m 8
29 maart
Spelletjesochtend groep 1/2
2 april
19.00 uur presentatie voor de
ouders van groep 4
5 april
Speelgoedochtend groep 1/2
Maart/april
Schoolvoetbal
Carnaval
Het was één groot feest op
school tijdens de
carnavalsviering. Veel kinderen
waren verkleed. Deze dag stond
in het teken van ‘het circus’. Alle
kinderen hebben deelgenomen
aan de verschillende
circusactiviteiten in de school en
in de gymzaal, zoals fietsen op
een eenwieler, koorddansen en
jongleren .

Bijlagen
De volgende documenten zijn
bijgevoegd:
-vraag van de maand JGGV
-vaccinatiedagen voor 9-jarigen
en 13 jarige meisjes

