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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Studiedag 29 maart. Hele school vrij. 

 Studiedag onderbouw 3 april. Groep 1 t/m 4 is vrij. 

 Busvervoer op woensdagen  

 Dans- en theatervoorstelling  (BELANGRIJK) 

 Vacature medezeggenschapsraad (MR) 

 Groepen 3:  kijk eens wat ik kan? 
 

 
Studiedag 29 maart:  alle kinderen zijn deze dag vrij. 
Op vrijdag 29 maart is er een studiedag van het hele team. De leerkrachten zijn dan bezig met het verder 
ontwikkelingen van de kwaliteit van het onderwijs.  
Uiteraard heeft dit ook te maken met het nieuwe schoolgebouw. Hoe gaat alles geregeld worden? Waar willen we met 
ons onderwijs naar toe? Wat is er nodig? En zo zijn er nog vele vragen. 
De aankomende verhuizing, rond en in de zomervakantie, is natuurlijk een omvangrijke operatie. Dat vergeet heel wat 
organisatiewerk. Niet alleen de fysieke verhuizing, maar ook de hele schoolorganisatie moet worden aangepast.  
Dus er is voor ons heel veel werk te verzetten. 
 

Studiedag onderbouw 3 april. Groepen 1 t/m 4 zijn vrij. 
Op 3 april is er een studiedag voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4. 
Deze datum stond niet vermeld in de nieuwsbrief, maar wel in de jaarkalender. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn dus op 3 april vrij. 
 

Busvervoer op de woensdag 
Vanaf 4 maart tot en met 8 mei is er geen kinderatelier op woensdag. Dat betekent dat er in die periode gewoon op 
woensdag weer vijf bussen zijn. 
 

Dans en theater voorstellingen 
In de maand april vinden er diverse dans- en theater voorstellingen plaats: 
Op 5 april zijn er dansworkshops op school. 
 
Op 9 april gaan de kinderen met de bus naar een dansvoorstelling van Nederlands Dans Theater op locatie 
Zuiderstrandtheater. De groepen 5, 6, 7 en 8 nemen hieraan deel.  
Noteert u het volgende in uw agenda en stemt u dit af met uw BSO! 
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 gaan van de dansvoorstelling op 9 april rechtstreeks naar het Elandplein en kunnen 
daar om ongeveer vanaf 15.00 uur opgehaald worden van het Elandplein.  
Alle andere groepen komen op de gewone tijd aan. 
 
Op 10 april is er een theater voorstelling van  het Zuiderstrandtheater op onze eigen school. De groepen 1, 2, 3 en 4 
nemen hieraan deel. 
Noteert u het volgende in uw agenda en stemt u dit af met uw BSO!  
Groep 1c gaat vanaf locatie Elandplein met bus 3 (vertrekt om 8.15 uur precies) naar het Cantateplein. Hier verblijven 
ze de hele woensdagochtend en ze kunnen tussen  rond 13.00 uur weer opgehaald worden vanuit de bus aan het 
Elandplein. 
 
Op alle genoemde data vertrekken de bussen ’s morgens op de normale tijden vanaf het Elandplein. 

 
Vacature Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR praat met de directie over het beleid van de school en over de uitvoering en evaluatie van het beleid. Stukken 
die besproken worden zijn onder andere het schoolplan, jaarplan, begroting, pestprotocol, uitslag ouderenquête. Ook 
de pedagogische visie, sociale veiligheid en de nieuwbouw zijn het afgelopen jaar besproken. De MR mag gevraagd 
en ongevraagd adviseren en moet instemmen met het beleid van de school.  
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 docenten en 3 ouders. Ieder jaar komt er 1 zetel voor een ouder vrij. In 
april zal Andrea Schoemaker uit de MR gaan. Er heeft zich al een geïnteresseerde ouder gemeld om haar plaats in te 
nemen. Wanneer er meer ouders interesse hebben om meteen dit schooljaar in de MR zitting te nemen dan moeten 
er verkiezingen komen. Er komt echter volgend jaar al, wéér een zetel vrij.  



 
Interesse in lidmaatschap van de MR? 
Stuur vóór 18 maart een email met uw motivatie naar de voorzitter, Andrea Schoemaker (ouder van Sanna gr8 en 
Daphne gr5) schoemaker@barake.nl.  

 

Groepen 3: Kijk eens wat ik kan! 
De groepen drie hebben gewerkt aan het thema “Kijk 
eens wat ik kan!” 
 
Vervolgens hebben ze een voorstelling gehouden 
voor de groepen 1 en 2. 
Daar konden ze showen wat ze al kunnen. 
En ze kunnen veel!  
 
 
 

 
Belangrijke data 
Vrijdag  29 maart:  Studiedag (kinderen vrij) 
Woensdag  3 april  Studiedag onderbouw groepen 1 t/m 4 zijn vrij. 
Vrijdag   17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
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 
 
Vakantie rooster 2019-2020 
Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020  
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart + dag erna  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 
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