Schooljaar 2016-2017
De laatste observator van het schooljaar…..
Eindfeest !
Wat een prachtig eindfeest hadden we afgelopen vrijdag op het plein! Georganiseerd door de
leerlingenraad met veel hulp van de ouderraad. Bedankt allemaal. De plannen voor het nieuwe feest
worden al gesmeed!

Vertrek Bianca:
Na 16 jaar werken op de OBS heeft Bianca besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan op een nieuwe
school in Leidsche Rijn. Begrijpelijk, dat zij na zo’n lange tijd werken op de OBS zin heeft in een
nieuwe werkomgeving, maar voor ons, en voor u, is het toch wel even slikken. In het nieuwe
schooljaar zal zij nog 9 dagen bij ons werken, precies genoeg om een goede overdracht te verzorgen
en nog een afscheidsfeestje te organiseren.
Gelukkig is het wel gelukt om een nieuwe leerkracht te vinden voor groep Oranje. Chaya ( zeg: Kaja)
gaat de groep draaien op alle dagen behalve de dinsdag. Op dinsdag staat Ron ( zoals gepland) voor
de groep. Bij de start van het nieuwe jaar worden de taken opnieuw verdeeld en zullen we laten
weten wie het koor gaat doen.

Belangrijke informatie voor het nieuwe jaar:
Hieronder voor u nog een keer de benodigde informatie op een rijtje:
Het is belangrijk dat u deze informatie ook doorstuurt naar de BSO/ oppas van uw kind.

Wijziging schooltijden:
Volgend schooljaar gaan we op woensdag naar school van half 9 tot half 1 !

Vakantierooster :
Eerste schooldag
Herfstvakantie**
Kerstvakantie*
Voorjaarsvakantie**
Pasen
Koningsdag
Meivakantie*

ma 21 augustus 2017
za 14 t/m zo 22 oktober 2017
za 23 december 2017 t/m zo 07 januari 2018
za 24 februari t/m zo 04 maart 2018
ma 2 april 2018
vrijdag 27 april
za 28 april t/m zo 13 mei 2018

Bevrijdingsdag en hemelvaartdag vallen in meivakantie
Pinksteren
ma 21 mei 2018
Zomervakantie*
za 14 juli t/m zo 26 augustus 2018

Studiedagen:
Let op, deze waren nog niet eerder bekend gemaakt!
I.v.m. teamstudie-dagen zijn alle kinderen vrij op:
9 en 10 november 2017,
15 november 2017
22 en 23 februari
19 maart 2018

Belangrijke agenda-items :
Dinsdag 5 december
Woensdag 20 december
Woensdag 21 februari
Vrijdag 20 april

Sinterklaasfeest.
Kerstfeest
meester en juffendag
koningsspelen = sportdag

15-18 mei
Vrijdag 29 juni
13 juli

kamp groep 7-8
eindfeest
start vakantie

Van 8.30 tot 14.00 (continurooster)
begin van de avond
groep 5-8 van 9.00 tot 14.00
Groep 1-4 van 8.30 tot 12.00
17.00-19.00
12.00 uur

Tot slot:
Nog een paar daagjes te gaan, aan het afscheid van groep 8 wordt hard gewerkt, het team gaat met
Asha nog een keer lunchen. Donderdag wordt een grote opruimdag en vrijdag om 12.00 beginnen
we aan een welverdiende vakantie. We wensen u een fijne zomer, veel mooi weer en een gezellige
tijd toe. Graag zien we u terug op maandag 21 augustus!

