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Belangrijke data 
20 mei:   MR 5 

29 mei:   Infora 15 

30 mei:   Hemelvaart; alle kinderen zijn vrij 

31 mei:   Vrije dag: alle kinderen zijn vrij 

7 juni:    Geen verkeersdag (verplaatst naar 26 september) 

  

Personele ontwikkelingen 
6 Mei is onze nieuwe financieel medewerkers gestart: juf Jolanda Zwanenberg. We vinden het fijn dat 

we weer een nieuwe kracht in ons team mogen verwelkomen. 

Juf Marloes is bevallen van een prachtige zoon: Siem! We wensen Siem en de kersverse ouders 

natuurlijk heel veel plezier en geluk toe! 

 

Eindtoets 

Vandaag worden de uitslagen van de IEP (eindtoets groep 

8) meegegeven aan de kinderen. We zijn met elkaar heel  

trots op het harde werken van de kinderen en op de 

behaalde resultaten. We gaan de uitslagen de komende 

weken nog beter analyseren, maar we kunnen nu al wel 

vertellen dat de kinderen van Rapenland het heel goed 

gedaan hebben! Daarmee zijn we natuurlijk ook trots op 

alle juffen en meesters die daar met elkaar een grote rol in gespeeld hebben.  

 

Wandelvierdaagse mei 2019 

Volgende week staat de wandelvierdaagse op het programma; we hebben meer dan 200 deelnemers 

en daar zijn we trots op! 

De startplek voor het wandelen is elke dag voor de aula van de school. Daar is ook 

weer de finish. De starttijden zijn als volgt:  

1,0 km: 18.30 uur 

2,5 km: 19:00 uur 

5.0 km: 18:00 uur 

Iedereen loopt vier van de vijf dagen. Zorg dat je in elk geval op vrijdag loopt; dat 

is de dag dat je de medaille krijgt uitgereikt en is er een feestelijke afsluiting. 

Op je eerste loop-dag krijg je een startkaart mee die gestempeld wordt. Deze 

kaart moet je zelf steeds bij je hebben. Voor de route krijgen de begeleiders een routekaart mee. De 

routes zijn ook door gekleurde pijlen duidelijk gemaakt.  

De kinderen mogen eten en drinken meenemen (op elke dag is er ranja bij de finish). We vragen wel 

het afval zelf mee te nemen; bij de stempelpunten en bij de school kun je dat dan weggooien. Houd 

het weer even in de gaten; nu ziet het er gelukkig naar uit dat het elke avond droog blijft. 
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Vakantierooster 2019-2020 

19 augustus   Eerste schooldag 

2 september   Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

3 en 4 oktober   Studie-tweedaagse (alle kinderen zijn beide dagen vrij) 

14 t/m 18 oktober  Herfstvakantie 

6 december   Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

23 december t/m 3 januari  Kerstvakantie 

21 februari    Carnavalsviering en vrije middag voor alle kinderen 

24 t/m 28 februari  Voorjaarsvakantie 

2 maart    Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

10 april    Goede Vrijdag (alle kinderen zijn vrij) 

13 april    Tweede Paasdag (alle kinderen zijn vrij) 

27 april t/m 8 mei  Meivakantie 

21 mei    Hemelvaart (alle kinderen zijn vrij) 

22 mei    Vrije dag voor alle kinderen 

1 juni     Tweede Pinksterdag (alle kinderen zijn vrij) 

22 juni    Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

9 juli    Laatste schooldag 

10 juli    Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

13 juli    Zomervakantie 

 

 

PSV zes tegen zes 

Volgende week woensdag 22 mei doen drie teams van Rapenland mee aan het voetbaltoernooi ‘Zes 

tegen Zes’. Op ons eigen Cruijff-court zullen onze voetballers strijden tegen andere schoolteams. De 

aftrap is vrijwel direct na schooltijd. Komt u kijken en aanmoedigen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet, Maartje en Martijn  
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Bij Expeditie E kun je een goed boek lenen, de laatste 

krant of het nieuwste tijdschrift lezen, en met een fijn 

gesprek een heerlijke kop koffie drinken. Binnenkort 

kun je bij Expeditie E ook naar interessante lezingen en 

workshops voor jong en oud. 

Expeditie E is de plek waar de Bibliotheek Eindhoven 

(samen met jou?) op zoek gaat naar de bibliotheek van 

de toekomst. Een plek die inspireert en waar je leuke 

en interessante mensen ontmoet. 

Tijdens onze ontdekkingsreis horen we graag wat joú inspireert en aanspreekt. Dus ook als je niet zo 

snel een bibliotheek binnen zou stappen, nodigen we je uit. Samen met jou maken we van Expeditie E 

een verrassende plek in hartje Woensel. 

Tot snel! Meer info: www.bibliotheekeindhoven.nl 

 

 


