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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Kinderatelier 

 Aangepaste busdiensten op woensdag 15 mei 

 Laatste schooldag 17 juli ;  18 en 19 juli zijn alle kinderen vrij. 

 Sportdag dinsdag 14 mei 

 Dode hoeklessen 

 Grote rekendag 

 Fietsexamen 

 Studiedag 

 Nieuwbouw 
 

KinderAtelier 4A 
15 mei gaat groep 4A nog eenmaal naar het kinderatelier. Deze sessie hebben ze nog te goed. 
Er is helaas geen tentoonstelling en open les voor deze groep. 
Op 22 mei starten groep 4B  met 4 lessen op de woensdag in het KinderAtelier. In de nieuwsbrief na de meivakantie 
ontvangt u meer informatief 
Op 19 juni starten de groep 3 met het KinderAtelier op de woensdag. 
 
Dus vanaf 1 mei rijden er op de woensdag weer vier bussen. Na de meivakantie worden alle ouders geïnformeerd 
over de bus aanpassing gedurende die 9 weken. 
 
Groep 4A verzamelt om 8.20 op het Elandplein. 
Deze groep is om ongeveer 12.15 uur weer terug op het Elandplein. Wilt u dan aanwezig zijn om uw kind op te halen. 
Mocht uw kind naar de opvang moeten dan zorgen we er voor dat dat gebeurd. 
 
 

Aangepaste diensten van de Bussen op 15 mei. 
We hebben deze dag een groep die naar het Kinderatelier gaat en een groep die naar he Zuiderpark gaat voor het 
verkeersexamen. Dus de bussen en tijden worden hier op aangepast. 
 

Bus 1 Groep 7 verzamelen om 7.50 en vertrek om 8.00 uur vanaf het Elandplein naar Zuiderpark.  
Bus 2 groep 1/2 A  (geel) en groep 8       vertrek 8.10 uur 
Bus 3 groep 1/2B  (Rood) en alle groep 6 kinderen vertrek 8.10 uur 
Bus 4 groep 3A en 3B (Groen)    vertrek 8.15 uur 
Bus 5 groep 4B en groep 5    vertrek 8.20 uur 
 
Alle kinderen komen op de gewone tijd weer aan op het eind van de ochtend op het Elandplein. 
 
 

Laatste schooldag is op 17 juli.    
Donderdag 18 en vrijdag  19 juli zijn alle kinderen vrij.  
In verband met de verhuizing van de school zijn alle kinderen al vrij op de laatste donderdag en vrijdag van het 
schooljaar. 
Natuurlijk hebben we dan zes weken vakantie en nog redelijk wat tijd om de school in orde te maken. 
Dat lijkt veel, maar er zijn nog heel wat bedrijven die in de school bezig zijn op allerlei gebieden. 

 
 
Sportdag 14 mei 
Op dinsdag 14 mei houden we een sportdag. U bent al geinformeerd. 
De kinderen hebben uiteraard gewoon hun eten en drinken bij zich. 
Op dit moment weten we niet zeker wat voor weer het wordt. We rekenen er op dat het een mooie dag wordt.  
 
De kinderen gaan dus op de gewone tijd met de bus mee en komen ook op de gewone tijd terug. 
We lopen met alle kinderen naar het sportveld dat in de buurt ligt van de school. 

 



 

Dode hoek lessen 
 
Groep 7 heeft op school dode hoeklessen 
gehad. Deze lessen worden gegeven om 
kinderen bewust te maken van het gevaar 
van vrachtauto’s. Zeker op het moment dat 
zij een bocht indraaien valt voor een 
chauffeur alles buiten beeld. Zij hebben nu 
kunnen ervaren wat een chauffeur echt niet 
kan zien.  

 
 
 

 

Grote rekendag 
Alle kinderen hebben meegedaan met de landelijke 
grote rekendag.  
Ze zijn heel actief bezig geweest met allerlei 
praktische opdrachten die ook tegen kunnen komen in 
het dagelijks leven waarbij rekentalent vereist is. De 
kinderen hebben dit als heel leuk ervaren.  

 
 
 

 
Fietsexamen 
Groep 7 heeft op woensdag 15 mei fietsexamen. 
Uiteraard hebben ze kleding aan waar mee te fietsen valt. De kinderen van groep 7 moeten om 7.50 uur verzamelen 
op het Elandplein!!  De bus vertrekt echt om 8.00 uur richting het Zuiderpark. Ze worden afgezet op het 
parkeerterrein bij het politiebureau/zwembad in het Zuiderpark. 
 
Ze zijn aan het eind van de ochtend weer om de normale tijd op het Elandplein. 

 
Studiedag 
Op vrijdag 17 mei zijn alle kinderen van de school en de peuterschool zijn vrij!!! 
Het hele team heeft dan een studiedag 

 
Nieuwbouw 
De nieuwbouw vordert langzaam maar gestaag. Een ding staat vast. We starten er op woensdag 4 september (eerste 
schooldag!) 
Er moet nog redelijk veel gebeuren, maar het wordt wel mooi!!! 
Ergens in de tweede helft van juni krijgen we hopelijk de sleutel. Dan moeten er nog heel wat bedrijven in. 
Bijvoorbeeld ons ICT-bedrijf die alles moet installeren. En nog veel meer! 
 
 
Belangrijke data 
Woensdag  15 mei  Kinderatelier voor groep 4B 
Woensdag  22 mei   KinderAtelier voor groep 4A 4 x woensdag 
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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