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Deze keer in het Spiegelschrift: 

 Pinkstervakantie en studiedag vrijdag 

 Kinderatelier 

 Aangepaste busdiensten 

 Nieuwbouw 

 
Pinksteren en studiedag vrij 
Maandag 10 juni zijn alle kinderen vrij. Ze hebben dan pinkstervakantie. 
Dinsdag 11 juni zijn alle kinderen van de basisschool vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag. De 
peuterschool is wel open. 

 
KinderAtelier 4B  
Woensdag gaat groep 4B weer naar het KinderAtelier. 
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 
We hebben een groep die naar het Kinderatelier gaat.  
Er zijn woensdag vier bussen. Groep 4B gaat naar het kinderatelier.  
Heel groep 6 wordt verdeeld over de bussen. De kinderen weten in welke bus ze moeten gaan zitten. 
Bus 1 en 2 vertrekken op de gewone tijd om 8.10 uur.  
Bus 3 vertrekt ook op de gewone tijd om 8.15 uur  
Bus 4 vervalt, dus bus 5 vertrekt op de gewone tijd om 8.20 uur.  

Alle kinderen komen aan het eind van de ochtend op de gewone tijd aan op het Elandplein  
 

De Nieuwbouw 
De nieuwbouw vordert zeer langzaam maar gestaag. Een ding staat vast. We starten er op woensdag 4 september 
(eerste schooldag!) 
Er moet heel veel gebeuren. De sleutel krijgen we pas begin augustus. Weer later!  
Dan moeten er nog heel wat bedrijven in. Maar wat er ook gebeurt, 4 september is de eerste schooldag met het 
grote openingsfeest  
 

 
 
Belangrijke data 
Dinsdag   11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Tweede Pinksterdag  10-06-2019 
 
Zomervakantie   22-07-2019 t/m 30-08-2019   (18 en 19 juli zijn de kinderen al vrij in verband met de 
verhuizing van de school) 
Laatste schooldag is woensdag 17 juli, om 12.30 uur arriveren de bussen op het Elandplein!! 
 
 
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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