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Even bijpraten!

Schoolvakanties

Geachte ouders/ verzorgers,
Het is alweer enige tijd geleden dat u een
Nieuwsflits heeft ontvangen. In de tussentijd is
er veel nieuws via de mail met u gedeeld. Dit
ging voornamelijk over de samenwerking met
de Montessori+, die uiteindelijk zal gaan leiden
tot een fusie met ingang van 1 augustus 2018.
De afgelopen maanden is er door iedereen ontzettend hard gewerkt om deze overgang zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Ik ben er dan
ook van overtuigd, dat dit goed zal gaan.
Inmiddels staan we vier weken van de zomervakantie af. Het worden in ieder geval vier enerverende weken, waarin nog van alles op de
agenda staat.
Bijzondere aandacht wil ik vragen voor de prikactie op 27 juni a.s., waarbij ook wij een uur
later de schooldeuren pas openen. Hoewel wij
beseffen dat het voor u als ouder moeilijk kan
zijn, hoop ik dat u begrip voor deze actie hebt
en ons ondersteunt hierin. Tenslotte gaat het
over de toekomst van het onderwijs van uw
kind(eren)!
Laten wij in ieder geval met elkaar dit schooljaar op een mooie manier afsluiten en een zonnige zomervakantie tegemoet zien.

Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het
volgend schooljaar.
Zomervakantie: 17-07-2017 t/m 25-08-2017
Herfstvakantie: 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie: 12-02-2018 t/m 16-02-2018
Tweede Paasdag: maandag 02-04-2018
Meivakantie: 23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart: donderdag 10-05-2018
Tweede Pinksterdag: maandag 21-5-2018
Zomervakantie: 09-07-2018 t/m 17-08-2018
Vrije dagen schoolkeuzes:
Vrijdag voor kerst: vrijdag 22 december 2017
Middag voor carnaval: vrijdag 09 februari 2018

Met vriendelijke groet,

Goede Vrijdag: vrijdag 30 maart 2018

Bob Schram

Dag na Hemelvaart: vrijdag 11 mei 2018

Directeur Apollo

Middag voor zomervakantie: vrijdag 06 juli
2018

Juffen – en meneren
dag
Op vrijdag 23 juni a.s. staat onze juffen– en menerendag gepland. Zoals ook al op de kalender
staat vermeld, draaien wij deze dag een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen ‘s ochtend op de normale tijd op school worden verwacht. Verder blijven alle kinderen over en zijn
de kinderen al om 14:15 uur vrij.
Denkt u ook nog aan het volgende?
- Kinderen nemen zelf drinken mee voor de
ochtendpauze. Voor een “pauzehapje” wordt
gezorgd
- Lunch is gezamenlijk in de klas, ook dit nemen
de kinderen mee van thuis.

Studiedag
A.s. dinsdag 20 juni staat onze
laatste studiedag gepland. De
juffen en meneren zijn dan gewoon op school, maar alle kinderen zijn lekker een dagje vrij!

Schoolfotograaf
Er is alweer een afspraak gemaakt voor het maken van de schoolfoto’s in het nieuwe schooljaar. Op vrijdag 8 september 2017 zal de
schoolfotograaf ’s ochtends onze school bezoeken.
Noteert u deze nieuwe datum in uw agenda of
op uw kalender!

Prikactie 27 juni a.s.
Gisteren heeft u een mail ontvangen met daarin de mededeling dat ook onze school meedoet
aan de prikactie in het primair onderwijs op
dinsdag 27 juni. Dat betekent dat wij onze deuren pas om 09:30 uur openen die dag. Wij hopen natuurlijk dat u de acties ondersteunt door
het tekenen van de petitie.
Verder verwijs ik u graag via onderstaande link
naar een interessant artikel in NRC waarin kort
en krachtig wordt aangegeven waar de schoen
wringt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/07/lerarenwillen-nu-echt-minder-druk-beter-salaris-enmeer-collegas-10967651-a1562015

Niet vergeten!

Dinsdag 20 juni: Studiedag team, alle leerlingen
zijn vrij
Vrijdag 23 juni: Juffen– en menerendag, met
continurooster. Alle leerlingen zijn om 14:15
uur vrij
Dinsdag 27 juni: Prikactie op school, deuren
gaan pas om 09:30 uur open
Donderdag 29 juni t/m vrijdag 30 juni: groep 8
uitje
Vrijdag 30 juni: rapport groep 3 t/m 8 mee naar
huis
Dinsdag 4 juli: groep 8 excursie naar Kamp
Vught
Donderdag 6 juli: Afsluitfeest voor overblijvers
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