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Busdienst aangepast op de komende woensdagen 
Op de woensdagen 31 oktober en 14 november is er een aangepaste busdienst. 
Bus 5 vervalt en de kinderen van groep 4a en 6a gaan in bus 2 

De kinderen van groep 5A gaan in bus 3  
 
Dan komt het er zo uit te zien:  (let op de vertrektijden!!) 
8.10 uur Bus 1   groep 1/2A         groep 8 
8.10 uur Bus 2   groep 1/2B         groep 4A   groep 6A 
8.15 uur Bus 3   groep 3A            groep 3B    groep 5A 
8.20 uur Bus 4   groep 4B            groep 6B 
 
 
Op woensdag 7 november komen er wel vijf bussen. Groep 1C (zit normaal in de Witte de Withstraat) gaat mee naar 
het Cantateplein. Ze komen rond 12.45 uur weer terug. 
Op 7 november hebben we een toneelvoorstelling in de gymzaal van het Cantateplein voor alle kleuters. 
 
 
Schoolkosten 
U heeft al eerder de brief mogen ontvangen over de schoolkosten. 
Al die kosten zijn verplicht uitgezonderd de ouderbijdrage a 15 euro. Toch verzoek ik u met klem om ook dit te 
betalen. Wij financieren daar feesten als Sint, Kerst, Pasen en koningspelen van.  
U kunt elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur terecht in de Witte de Withstraat om het bedrag te pinnen. 
Of u maakt het over op de schoolrekening ovv de naam van uw kind. (graag de naam waarmee uw kind ingeschreven 
staat) 
 
 
Toneelvoorstelling 
De Groepen 3 en 4 krijgen op 30 oktober ’s middags een voorstelling op school in de gymzaal. De voorstelling heet 
“Knars”. 
 
De kleutergroepen krijgen een toneelvoorstelling op 7 november. Deze heet “Kleine walvis vindt een vriendje” 
Groep 1C gaat die dag met de bus mee naar het Cantateplein. 
 
 
Boswandeling 
Groep 6B gaat op 6 november een herfstwandeling maken in Park en Bos. Dit valt gewoon onder schooltijd. 
 
 
Personeelsbezetting 
Op dit moment zijn we nog steeds druk bezig met het zoeken naar een leerkracht voor groep 6. We zijn met 
gesprekken bezig en zelfs wat proeflessen. Het is echt heel moeilijk om een gediplomeerde leerkracht te vinden. Laat 
staan een ervaren. We zoeken toch minimaal een (aankomende) leerkracht met gevoel voor het vak. Zodra we dat 
niet waarnemen gaan we door met de huidige inzet. 
Op dit moment werkt juffrouw Denice eventjes fulltime in groep 3B. Juffrouw Petra staat daardoor dan op maandag en 
woensdag en vrijdag voor groep 6B. Op dinsdag en donderdag hebben we de komende weken meester Duarte vanuit 
het uitzendbureau.   



De vaste aanwezige leerkrachten en intern begeleiders staan ieder met raad en daad terzijde. We houden alles zeer 
nauwlettend in het oog en weten dat we de kwaliteit nog steeds kunnen waarborgen.  
 
Wist u dat... 
 

 We verkopen nog steeds “Berenkaartjes”. Ze zijn werkelijk fenomenaal mooi!! U kunt ze elke dag kopen op 
school!! 

 
 
 
Belangrijke data 
16 oktober  schoolfotograaf Cantateplein 
17 oktober  koffieochtend groepen 3 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018 
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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