Nieuwe leerlingen
Jessy is nieuw in groep 1. Welkom bij ons op
school! We wensen je een leuke schooltijd!

Schoolfruit
De periode dat we schoolfruit geleverd kregen,
met subsidie vanuit de EU, is afgelopen.
Na de meivakantie vragen wij u om de kinderen in
ieder geval op woensdag en vrijdag zelf fruit mee
te geven voor de ochtendpauze.
De Albert Heijn wil het fruit voor de donderdag
sponsoren, daar zijn we uiteraard heel blij mee!
Op donderdag hoeft u dus zelf geen pauzehap
mee te geven.
Hierbij willen wij de Albert Heijn alvast hartelijk
bedanken!!

Luizencontrole
Woensdag 8 mei zal er weer een luizencontrole
zijn door de hele school.

Vakantierooster 2019 – 2020
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar
is bekend. Eerder stond het al eens in de
nieuwsbrief maar daarin stond de datum voor de
meivakantie niet goed.
Let op: dit is het juiste vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vr
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 14-10-19 t/m vr 18-10-19
ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20
ma 24-02-20 t/m vr 28-02-20
vr 10-04-20
ma 13-04-20
ma 20-04-20 t/m di 05-05-20
do 21-05-20 t/m vr 22-05-20
ma 01-06-20
ma 13-07-20 t/m vr 21-08-20

Aan dit vakantierooster zullen nog enkele
studiedagen toegevoegd worden. Zodra deze bij
ons bekend zijn zullen wij ze aan u bekend maken.

DigiDUIF wordt Social schools
Op 13 mei zullen wij overstappen naar een nieuwe
versie van digiduif. Ook de naam zal dan
veranderen.
De nieuwe naam wordt Social Schools.
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Regel van de week
De schoolregels voor de komende twee weken
zijn:
- Wanneer we samen spelen, zullen we samen
delen.
- Word je door een ander kind gepest, tegen de juf
of meester zeggen mag dan best!

Meivakantie
We vieren meivakantie t/m 5 mei.
Maandag 6 mei start de school weer.
We wensen iedereen een fijne, zonnige vakantie!

Activiteiten in de meivakantie
De gemeente Reimerswaal organiseert veel leuke
activiteiten in de vakantie.
Zie de bijlage voor het programma!

Studiedag
Woensdag 29 mei (de dag voor Hemelvaartsdag)
hebben de leerkrachten een studiedag.
De kinderen hebben deze dag allemaal een dagje
vrij!
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