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De zomervakantie zit er weer op en we hopen 

dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 

gehad.  

Juf Marijke is weer terug uit Curaçao en 

gelukkig is juf Miranda herstellende. Zij zal 

weer in groep 8 te zien zijn. Helaas is dit niet 

het geval bij juf Jopie. Zij zal daarom dit 

schooljaar niet starten bij de kleuters. 

We heten Wiep, Mateo, Dean, Liza, Jayson en 

Faas welkom op de Zandheuvel! 

In deze eerste nieuwsbrief veel praktische 

informatie. 

Wij zijn in ieder geval klaar om maandag 2 

september a.s. het nieuwe schooljaar in te 

springen! 

 
 
NIEUWE SCHOOLTIJDEN 
Zoals u weet, starten we vanaf aanstaande 
maandag met onze nieuwe schooltijden.  
 
Maandag t/m vrijdag gaan de groepen  
1 t/m 8 naar school van 8.30 – 14.15 uur. 
We eten dan ook gezamenlijk met de 
kinderen in de eigen groep. Wilt u voor 
tussen de middag een lunchpakket 
meegeven.  
We lunchen met de eigen groep om 12.00 
uur.  Na de lunch gaan we buitenspelen en 
om 12.35 uur starten we weer in de 
klassen. 
 
Zoals we al jaren doen, willen we om 8.30 
uur ook echt starten met onze lessen. 
Daarom zullen ook dit schooljaar de 
deuren om 8.20 uur open gaan.  

 

                                   
 
VAKANTIEROOSTER 2019-2020 
herfstvakantie 21-10-19 t/m 25-10-19 
kerstvakantie 23-12-19 t/m 3-1-20 
voorjaarsvakantie 24-2-20 t/m 28-2-20 
paasvakantie 10-4-20 t/m 13-4-20 
meivakantie 27-4-20 t/m 08-05-20 
HV 21-5-20 t/m 22-5-20 
Pinksteren 01-6-20 
zomervakantie 20-7-20 t/m 28-8-20 
  
studiedag 1 / n.t.b. 
studiedag 2 / 28 oktober clusterdag  
studiedag 3 / n.t.b. 
studiedag 4 / n.t.b. 
 

Dit rooster vindt u ook terug op onze 
website en in onze schoolapp. De kalender 
zal de komende weken worden gevuld. 
De studiedagen zullen ook deze maand 
bekend worden gemaakt. 
 
VERTEL-HET-MIJ GESPREKKEN 
Vanaf donderdag 5 september kunt u zich 
in de klas van uw zoon of dochter 
inschrijven voor de vertel-het-mij 
gesprekken.  
In het gesprek kunt u belangrijke 
informatie delen met de leerkracht. 
(De leerlingen van groep 8 worden bij dit 
gesprek ook uitgenodigd.)  
 
 
 

                     



       

 
   

 
 

GYMROOSTER 
Hieronder vindt u het gymrooster van de 
eerste periode tot aan de kerstvakantie.  

maandag 
    tijd: groepen 

08.30 - 10.00 uur 7 en 8 

10.00 - 11.30 uur 5 en 6 

12.45 - 14.15 uur 3 en 4 

 
De groepen 7 en 8 worden op maandag 
om 8.30 uur bij sporthal De Wiel verwacht. 
Zij hoeven dus niet eerst naar school! 
Op de maandag hebben de leerlingen van 
de groepen 5//6 en 7/8 een blokuur gym 
van een vakleerkracht. De leerlingen van 
groep 3/4 krijgen les van de eigen 
leerkracht.  
Na verloop van tijd wisselen we de 
gymtijden zodat elke groep les gaat krijgen 
van onze vakleerkracht gymnastiek.  
Let op: a.s. maandag, de eerste schooldag 
starten we op school en hebben alle 
groepen nog geen gym! 
 
Juf Irene – onze nieuwe vakleerkracht 
gymnastiek - zal maandag wel op school 
langskomen om kennis te maken. 
De kinderen hebben voor de gymlessen 
schoenen nodig zonder zwarte zool en die 
niet buiten gedragen zijn! Ook mogen ze 
alleen mee doen met de gym als zij 
gymkleding dragen. Lang haar graag op 

een staart.  
 
Groep 1/2 gymt in de gymzaal op school. 
Hiervoor hebben ze speciale gymschoenen 
nodig, schoenen zonder zwarte zool die 
niet buiten gebruikt zijn! 
  
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven 
die zijn voorzien van naam. De schoenen 
blijven op school! 

 
 
  
 
KALENDER 
2 september 
Eerste schooldag 
Week 39 
Vertel-het-mij gesprekken   
25 september 
Start verkoop kinderpostzegels   
2 oktober 
Start Kinderboekenweek              
21 t/m 25 oktober      
Herfstvakantie  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
 


