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 Woensdag 30 januari studiedag. Alle kinderen vrij! 

 Kinderatelier groep 5/6 tentoonstelling 

 Save the date:  Winterdisco 

 Rapport datum fout! 

 Belangrijke data 
 

 

Valentijn Loterij voor het schoolplein 

Winkels en restaurants in de Piet Heinstraat en andere straten bij de school helpen mee met een inzamelingsactie 
voor het schoolplein.  
Ze doneerden bijna allemaal een of meer leuke prijzen voor een Valentijnsloterij.  
De restaurants en snackbars hebben mooie giftcards gemaakt voor een gratis diner of een korting op een menu. In 
totaal zijn er meer dan 100 prijzen te winnen! 
We willen u en de kinderen nog een laatste keer vragen om geld in te zamelen voor het schoolplein door loten te 
verkopen, of zelf te kopen! Een lot kost 2 euro. De hoofdprijs is een romantisch driegangenmenu inclusief fles wijn en 
koffie bij restaurant Pas du Poes Pas in de Piet Heinstraat.  
Maar er zijn ook kinderboeken te winnen van kinderboekwinkel Alice in Wonderland, nekwarmers van Decathlon en, 
nog veel meer!  
Op maandag 28 januari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 elk één velletje met vijf loten mee van 2 euro per 
stuk.  
Ook de lijst met 116 grote en kleinere prijzen zit erbij. 
Heeft u geen tijd of zin om uw kind te helpen met loten verkopen, laat het weten aan de juf. Wij hebben daar begrip 
voor.  Op 14 februari hoort iedereen of er een prijs op haar/zijn lot is gevallen!    
 
Een gedeelte van de prijzen:  

 
Dit is hoe de juf in de klas heeft uitgelegd hoe de loterij werkt: 
- Schrijf je naam en groep op het vel met de 5 loten, 

- Verkoop alle 5 de loten aan wie dat wil, of koop ze zelf,  

- Schrijf bij elk lot wie het heeft gekocht, 

- Geef één lootje af aan de koper, 

- Als alle 5 de loten zijn verkocht, lever je het vel in met 10 euro bij de juf.  

- Willen er nog meer mensen een lot kopen? Maak extra loten door je naam 

met een nummer op te schrijven en ook te verkopen voor 2 euro. Lever alle 

loten in uiterlijk op 11 februari! Alle loten doen mee in de trekking!  

 
Fijn als u mee wil helpen om loten te verkopen voor een mooi nieuw schoolplein! 

 

Enquête 
Vanaf maandag 7 januari 2019 bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een ouderenquête over de school. 
Let op: U bent via email uitgenodigd om deel te nemen aan de Oudertevredenheidspeiling.  
Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. 
 
We vragen u echt om deze in te vullen. We zijn heel nieuwsgierig naar uw mening. 
Uw bijdrage is echt heel belangrijk!!!!!  Uw mening is van belang voor wat betreft de inrichting van ons onderwijs. 
 
 

Woensdag 30 januari is er geen school ivm een studiedag. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
Groep 5/6 heeft deze dag wel KinderAtelier. Zij komen dus gewoon naar het Elandplein om 8.20 uur. 
Deze datum is helemaal niet te verschuiven, anders zou deze dag helemaal komen te vervallen. 
 



KinderAtelier 
Groep 5/6 heeft KinderAtelier op woensd 30 januari. ( Dan is er studiedag, maar groep 5/6 heeft gewoon kinderatelier 
en verzamelt ook gewoon op het Elandplein.) 
 
Op 30 januari is er een tentoonstelling en een open les. 
 U, vaders, moeder opa’s oma’s etc,  zijn van harte welkom om te komen vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur te komen 
kijken. U kunt uw kind na afloop meteen meenemen naar huis. 
De kinderen waar niemand bij is komen kijken en dus niet meegenomen kunnen worden door u gaan mee naar het 
Elandplein. Daar zijn we rond 12.10 uur.  
De gemaakte kunstwerken mogen ze meenemen. 
Wilt u alstublieft aanwezig zijn om uw kind op te vangen. 
 

 
Save the date: Winterdisco 2 februari 2019 

 
Hij komt er weer aan, een Winterdisco voor de groepen 6, 7 en 8. Ook nu weer in het 
EJA-gebouw op de hoek van het Elandplein, van 17.00 – 19.00 u, entree is 5 euro.  
 
De opbrengst is voor het nieuwe schoolplein! 
 
De vorige disco was een groot succes!! 
Komen jullie allemaal!!! 

 
 

Rapport datum en gesprekken 
Bij belangrijke data stond de rapport datum verkeerd. 

Daar stond 4 februari dat het rapport mee zou gaan met de kinderen. Deze datum is verkeerd en dat is helemaal mijn 

schuld. 

Het rapport voor de kinderen gaat met de kinderen mee op 15 februari 

De rapport gesprekken zijn ’s avonds op 19 en 21 februari. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
Woensdag  16 januari  kinderen van groep 1 t/m 4 vrij. 
Woensdag  30 januari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Maandag  15 februari  Rapport 
Vrijdag   22 februari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   29 maart:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Kerstvakantie   24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie  25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Goede Vrijdag   19-04-2019   

Tweede Paasdag  22-04-2019  
Meivakantie   22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart + dag erna  30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag  10-06-2019 

Zomervakantie   22-07-2019 t/m 30-08-2019 
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