Januari 2017
 De Playback/Soundmix-show wordt op een dinsdag- en woensdagochtend in februari
gehouden. Op donderdagmiddag mogen de winnaars nog een keertje optreden voor de
kleuters. Het schema ziet er als volgt uit:
-

Dinsdagochtend 14 februari : Groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C + soundmix
Woensdagochtend 15 februari: Groepen 3A, 3B, 4A, 4B en 5
Donderdagmiddag 16 februari : Optreden winnaars voor de kleuters

We wensen de artiesten veel succes!
 Voor de schoonmaakavonden hebben
zich 70 ouders aangemeld, die evenredig
verdeeld zijn over de oud- en nieuwbouw.
We willen hierbij alle schoonmaakouders
bedanken voor hun hulp.
 Juffrouw Anna is op 14 januari de
gelukkige moeder geworden van een
dochtertje. We feliciteren haar en wensen
haar veel geluk met de kleine Jill.
 In deze tijd van het jaar gaat de telefoon ’s ochtends vaker dan normaal omdat ouders
hun kind ziek melden vanwege griepverschijnselen. Ook de leerkrachten worden soms
getroffen door het griepvirus. Omdat er geen invallers beschikbaar zijn, moeten we het
soms oplossen door intern te wisselen hetgeen niet altijd ideaal is. We hopen dat u daar
begrip voor heeft.
 Vorige week heeft de GMR ingestemd met het onderstaande vakantierooster voor het
schooljaar 2017-2018. Er komen nog drie studiedagen en twee studie-ochtenden bij
waarop de kinderen vrij hebben. U wordt hierover nog geïnformeerd.
Kermis
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Meivakantie
Zomervakantie

ma. 11-09-2017
ma. 23-10-2017
ma. 25-12-2017
ma. 26-02-2018
ma. 02-04-2018
vr. 27-04-2018
ma. 30-04-2018
do. 10-05-2018
ma. 21-05-2018
ma. 28-05-2018
ma. 23-07-2018

t/m vr. 27-10-2017
t/m vr. 05-01-2018
t/m vr. 02-03-2018

t/m vr. 04-05-2018
t/m vr. 11-05-2018
t/m vr. 01-06-2018
t/m vr. 31-08-2018

 Op donderdag 26 januari hebben de kinderen een vrije dag omdat er een studiedag
gepland staat voor de leerkrachten. Op vrijdag 17 februari, de laatste vrijdag voor de
voorjaarsvakantie, hebben de kinderen ook vrij. Deze dag geldt voor alle scholen in
Volendam en is centraal vastgesteld.

 Op woensdag 14 december zijn er in alle lokalen en toiletten papieren
handdoekautomaten, zeepdispensers en luchtverfrissers aangebracht. Daarnaast hebben
alle leerkrachten een lessenserie ontvangen over toiletmanieren en verantwoord omgaan
met de hygiëne in school.
 Voor de kinderen van groep 8
is de tijd aangebroken dat zij
een keuze moeten maken
voor het vervolgonderwijs.
De scholen in de omgeving
houden allemaal open dagen
waarop ze bezocht kunnen
worden. Daarnaast brengen
onze kinderen onder
schooltijd traditiegetrouw een
oriëntatiebezoek aan het Don
Bosco College en de Triade
in Edam.
 Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw houden we op onze school om het jaar een
gezamenlijk schoolproject, dat afgesloten wordt met een kijkavond voor ouders en
belangstellenden. Na de voorjaarsvakantie start het project ‘ Een reis door de tijd ‘ en
de kijkavond staat gepland op donderdagavond 13 april. Indien ouders tips hebben over
de invulling of actief mee willen doen kunnen zij dat aan de leerkrachten laten weten.
Te zijner tijd ontvangt u een uitgebreid programma. De onderstaande thema’s worden in
de klassen behandeld:
Groep 1/2
Groep 3AB
Groep 4AB
Groep 5
Groep 6AB
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B
Groep 8C

Ridders en kastelen
Volendam
Periode 1945 – 2017
Kinderen door de tijd
De Romeinen
De Egyptenaren
De Middeleeuwen
Seventies / eighties
Star wars
De Gouden Eeuw

 Agenda
-

21-01
26-01
03-02
14-02
15-02
17-02
20-02

Presentatie Vormselmis
Studiedag team / kinderen vrij
Bibliotheekbezoek gr. 1 / 2
Playback/Soundmixshow gr. 6,7,8
Playbackshow gr. 3,4,5
Roostervrije dag team / kinderen vrij
Begin voorjaarsvakantie
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