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Wij feliciteren
29 juni
2 juli
3 juli
6 juli
6 juli
8 juli
8 juli
11 juli

Deze foto van

Audrina Oenbekna
juf Barbara
Mels van Driel
Puck Alblas
Faye Zoetekouw
Elena Sleeuwits
juf Marga
juf Antonina

Donderdag 5 september
Maandag 25 november
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 19 juni t/m dinsdag 23 juni

De eerste studiedag valt in de eerste
schoolweek. Doordat we een scholing volgen
over rekenen en we afhankelijk zijn van een
externe partij die de scholing aanbiedt, was
het niet mogelijk om deze later in de maand
september in te plannen.

Groepenverdeling
Groep

Leerkrachten en ondersteuning

1/2

Saskia Vermazen ma.di.en wo.
Karin Lek do.vr.

Kalender
1 juli Schoonmaakavond groep 1/2
3 juli Rapport mee
4 juli Oudergesprekken
5 juli Ateliers
9 juli Oudergesprekken
12 juli Ateliers
15 juli Stoeltje passen
16 juli Afscheidsmusical groep 8
17 juli 12.00 uur Afscheid groep 8
19 juli Laatste schooldagactiviteit
19 juli 12.00 uur Zomervakantie
2 sept Start schooljaar 2019-2020

Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster ziet er voor volgend
schooljaar als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

21-10 t/m 27-10-2019
23-12 t/m 05-01-2020
24-02 t/m 01-03-2020
27-04 t/m 10-05-2020
20-07 t/m 30-08-2020

De studiedagen zijn vastgesteld, deze zijn als
volgt:

Leraar ondersteuner Antonina
Pietrosanti ma. t/m vr.
3

Birgit Ravenscroft
Ma t/m vr. de ochtenden
Groep 3 sluit in de middag aan bij
groep 1/2. (een rooster volgt
voor de ouders van groep 1 t/m
3)
Uiteindelijk gaat het om 1 lesuur
dat gezamenlijk wordt ingedeeld.
Hierbij zijn altijd een leerkracht
en/of de leraarondersteuner
aanwezig.

4/5

Irma Teunissen
Ma t/m vr.

6/7

Hetty van der Linden
Ma t/m wo.
Vacature do en vr.

4 t/m 7
8

Onderwijsassistent Dayenne
Blom
Ma t/m vr.
Willemien Schoof
Ma. t/m vr.

IB

Jessica Roelofs
Vacature

directie Thea van Ewijk
De vacature is afgelopen week opnieuw
verspreid en gedeeld via Facebook. Inmiddels
staan er twee gesprekken gepland. Wij hopen
u z.s.m. duidelijkheid te kunnen geven over de
invulling hiervan.

verband met het tropenrooster volgen er nog
ateliers op 5 en 12 juli.
De groepen 3 t/m 5 konden kiezen uit koken,
djembé les, cactus maken van papiermaché of
buitenspeelspelletjes.
De groepen 6 t/m 8 konden kiezen uit koken,
schoolkrant maken, Engelse les, techniek
(bruggen bouwen) en een fotolijstje maken
van kosteloos materiaal.

Visles groep 7 en 8
Afscheid
Zoals u op de informatieavond van 19 juni jl.
heeft kunnen horen, zullen wij aan het eind
van dit schooljaar helaas afscheid nemen van
juf Kara, juf Evalien en juf Miranda.
Mocht u deze juffen nog een hand willen
schudden, dan bent u van harte welkom op
donderdagmiddag 18 juli vanaf half 3 in de hal
van de school.

Ateliers

De groepen 7 en 8 nemen deel aan de
vislessen. De kinderen van groep 8 hebben
afgelopen week een gastles vissen gehad en
daarna zijn ze zelf gaan vissen aan de
Schaikseweg. De kinderen werden in groepjes
van 4 verdeeld en kregen uitleg van een
vrijwilliger. Ze hebben bijna allemaal beet
gehad. Voor groep 7 staat dinsdag 2 juli de
visles gepland.

Klimaat

Op vrijdag 21 juni zijn we gestart met de
laatste atelierronde van dit schooljaar. In

Vorig schooljaar zijn er nieuwe kozijnen
geplaatst. Deze zijn volgens de laatste normen
voorzien van ventilatieroosters. Alleen is men
vergeten te bedenken dat onze school een
verouderd gebouw is, waar geen
luchtcirculatiesysteem is. Door de GGD is er
een meting gedaan in twee lokalen. Deze
meting kunnen we niet als betrouwbaar

beschouwen, omdat tijdens de meting deuren
en ramen gesloten moeten blijven. En dit is
niet altijd gebeurd. Op advies van de GGD
blijven de bovenramen ongeveer 10 cm
geopend gedurende de hele nacht.
’s Morgens gaan alle bovenramen meteen
open en de ventilatiestroken blijven altijd
geopend. Toch blijkt dit niet voldoende te zijn.
De aannemer heeft de optie neergelegd om
extra ventilatiestroken te plaatsen. Maar dat
lijkt ons niet voldoende. Het plaatsen van
airco’s behoort niet tot de oplossing. Het gaat
echt om de doorstroming van frisse lucht.
Daarom gaat het bestuur een extern bureau
laten onderzoeken wat nodig is om een
gezond klimaat te kunnen garanderen. Zodra
hier meer over bekend is, zullen we u op de
hoogte brengen.

Aanwezigheid directeur

Onze directeur, Thea van Ewijk, is de
komende weken op de volgende dagen op
school aanwezig: 01-07, 04-07, 05-07, 08-07
en 12-07.
Wanneer Thea niet op school aanwezig is,
kunt u voor urgente zaken ook terecht bij
Jessica Roelofse (Teamleider Onderwijs). Zij is
elke maandag en donderdag op school
aanwezig.

