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Kreet van de week

Naar inhoud

Schoonmaakavond
Op 10 en 12 juli zijn er weer de halfjaarlijkse schoonmaakavonden. Misschien heeft u zich in het begin
van het schooljaar ingeschreven tijdens de informatieavond, of wordt u binnenkort benaderd door de
klassenmoeder/klassenvader met de vraag of u wil helpen.
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Heeft u meerdere kinderen, dan kunt u zelf kiezen in welke groep u zich wilt
opgeven om te helpen. We hopen dat er straks in elk lokaal een klein legertje
ouders met emmer, spons en poetsdoek klaar staat om te helpen. Vele
handen maken tenslotte licht werk.
Wij zullen na afloop zorgen voor een lekker kopje koffie/thee met koekje, of in
geval van zomerse warmte een verkoelend drankje.
Naar inhoud

Schoolreizen
Op donderdag 29 juni gaan de kinderen uit de groepen 0 t/m 7 op schoolreisje. Zowel de kinderen
als de leerkrachten hebben er al heel veel zin in.
We zouden het fijn vinden als er veel ouders aanwezig zijn om ons uit te zwaaien en weer te
verwelkomen. De tijden waarop de schoolreizen vertrekken vanaf school vindt u daarom hier onder.
Specifieke informatie over het schoolreisje wordt door de groepsleerkrachten gemaild.

Naar inhoud

GROEP

VERTREK BIJ SCHOOL

AANKOMST BIJ SCHOOL

0d
0/1

9.10 uur
10.00 uur

13.00 uur
14.00 uur

2

8.45 uur (2a, 2b) / 10.00
uur (2c, 2d, 2e)

14.15 uur (2a, 2b) / 15.30
uur (2c, 2d, 2e)

3
4

9.00 uur
8.45 uur

15.30 uur
16.00 uur

5
6

8.45 uur
8.45 uur

16.45 uur
17.00 uur

7

8.45 uur

17.00 uur

Lang weekend vrij
Aanstaande vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij en kunnen
ze genieten van een lekker lang weekend. De teamleden hebben
alleen vrijdag vrij, maandag is er een studiedag voor het hele team.
Vorige week hebben we u al bericht over de prikactie waaraan alle
scholen van PCPO meedoen. Deze prikactie houdt in dat de scholen
op dinsdagmorgen 27 juli een uur later opengaan dan normaal,
voor onze school betekent dat, dat we om 9.30 uur gaan beginnen.
Wilt u hier rekening mee houden? We verwachten van u als ouder(s)
dat u zich inzet om de opvang van uw kind(eren) te regelen. Mocht het regelen van opvang niet lukken,
dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.
Naar inhoud
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Kalender
23 -26 juni

Lang weekend vrij

27 juni
27 juni

Prikactie onderwijs, school begint om 9.30 uur
Evaluatiegesprekken plusgroep

29 juni
3 juli

Schoolreizen groep 0 t/m 7
MR-vergadering

4 juli
6 juli

Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7
Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7

10 juli
12 juli

Schoonmaakavond voor de groepen 2, 4 en 6
Schoonmaakavond voor de groepen 0, 1, 3, 5, en 7

14 juli
17 juli

Rapport 2 gaat mee
Afscheidsavond 8a

18 juli
19 juli

Afscheidsavond 8c
Afscheidsavond 8b

21 juli

Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Naar inhoud
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Jeugddienst Open Hof

Naar inhoud
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