Nieuwsbrief 33: 15 juni 2018

Data om te onthouden:
Vrijdag 22 juni: rapport groep 2 t/m 8
Vrijdag 29 juni: sponsorloop 8.45 uur – ong. 9.30 uur.
Vrijdag 29 juni fancy fair: 17.00 uur – 19.00 uur
Maandag 2 juli: hoofdluiscontrole (geen ingevlochten haar a.u.b. )
Maandag 2 juli: v.a. 13.00 uur sponsorgeld inleveren
Woensdag 4 juli: v.a. 8.15 uur sponsorgeld inleveren
Woensdag 4 juli: juffendag
Continurooster tot 14.00 uur
In verband met het klaar zetten van de fancy fair is er deze dag een continurooster.
De kinderen hebben een lunchpakket nodig en gaan om 14.00 uur naar huis.
Geeft u het even door aan de leerkracht als uw kind niet wordt opgehaald of als u geen
opvang heeft, dan blijft uw kind tot 15.15 uur op school
Nieuws van directeur Jannie Baron:
Vacature
Binnenkort gaat er een vacature uit voor een directeur in opleiding.
Dat betekent iemand, die nog geen ervaring heeft als directeur, maar wel ambities.
Deze nieuwe collega zal door mij gecoacht worden, totdat hij/zij zelfstandig kan
functioneren als directeur. Tot die tijd blijf ik eindverantwoordelijk en directeur a.i. van de
school. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Hier alvast het vakantierooster voor volgend schooljaar, zodat u er rekening mee kunt
houden. Een paar studiedagen zijn al bekend.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Kermis/hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

22 oktober tot en met 26 oktober 2018
24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
18 februari 2019 tot en met 22 februari 2019
19 april 2019 tot en met 22 april 2019
29 april 2019 tot en met 10 mei 2019
27 mei 2019 tot en met 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019

De studiedagen die nu al bekend zijn:
donderdag 18 en vrijdag 19 oktober
6 december en 21 december

Aanwezigheid Jannie:
Maandag 18 juni bij de start
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni-ochtend
Donderdag 21 juni-middag
Vrijdag 22 juni

De voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang. In de klassen wordt hard gewerkt
aan de knutselwerken en versieringen.
Van allerlei sponsoren komen er bijdragen binnen en daar zijn we heel blij mee!
Er is nog veel te doen en te regelen, maar wij hebben er allemaal al erg veel zin in.
Jullie komen toch ook allemaal op vrijdag 29 juni naar ons schoolplein?!

Uitnodiging! Feest!

Woensdag 4 juli vieren wij onze verjaardag.
Een ochtend vol gezelligheid!
Voor eten en drinken wordt gezorgd!
Wij hebben er zin in!
Groetjes van alle juffen

Alle kinderen hebben de sponsorlijst mee naar huis gekregen en kunnen aan de gang met
sponsoren zoeken. Uiterlijk woensdag 27 juni moeten deze lijsten bij de eigen leerkracht
worden ingeleverd.
Alle kinderen worden op de normale tijd in de klas verwacht en gaan onder begeleiding
van de leerkracht naar het Torenburgplein.
We vinden het erg leuk als u de kinderen komt aanmoedigen. Vooral voor groep 4 t/m 8
zoeken we nog hulp bij het stempelen, zodat de kinderen niet te lang hoeven te wachten
voor de volgende ronde.
U kunt u aanmelden bij Karina (k.bruin@atriumscholen.nl)

