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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste Info van het jaar. We willen u vóór de zomervakantie graag nog even van het
onderstaande op de hoogte brengen.
Sollicitatiecommissie
Ja, u leest het goed!
We hebben deze week gesprekken met mogelijke kandidaten voor de vacatures in de school.
Ik kan daar verder niet inhoudelijk op ingaan omdat de gesprekken nog moeten plaatsvinden.
Ik geef u donderdag in ieder geval duidelijkheid over de stand van zaken rondom de vacatures.
De laatste schoolweek staat in het teken van afscheid
 Op dinsdag 17 juli is de afscheidsmusicals van de groep 8. De kinderen van onze school keken gistermiddag
naar deze voorstelling.







Deze avond is er een voorstelling voor ouders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes die de basisschool al
hebben verlaten.
Donderdag vieren de onder-, midden- en tussenbouw hun afscheidsfeesten. Deze dag is voor alle kinderen
een continurooster waarbij de schooldag om 14.15 eindigt.
Op vrijdag 20 juli is de laatste schooldag. Aan het einde van de ochtend zwaaien we dan met alle kinderen
en juffen Marijke, Lisanne en Jorien en elkaar uit voor de vakantie.
Om 12.00 uur start voor alle kinderen de zomervakantie.*
Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september 2018.

*Voor alle duidelijkheid: alle dagen in deze week zijn verplichte schooldagen! Gezinnen die zonder toestemming al eerder op vakantie gaan, moeten wij
helaas melden bij de ambtenaar leerplicht.

De kalender en schoolgids
Wij doen ons best om u jaarlijks in de eerste week van het nieuwe schooljaar onze nieuwe kalender te
presenteren. Maar wij weten dat het voor sommige ouders, in verband met werk en oppas, belangrijk is nu al
op de hoogte te zijn van een aantal data. Op onze website vindt u het vakantierooster en reeds geplande
studie- en continuroosterdagen voor het nieuwe schooljaar.
Jaarlijks verschijnt er ook een nieuwe schoolgids. Hierin leest u alle inhoudelijke en praktische zaken m.b.t.
onze school. Wij geven een seintje zodra we de gids voor 2018-2019 op onze website geplaatst hebben. U kunt
de nieuwe schoolgids zelf downloaden van deze site. Mocht u graag een papieren versie willen, meld u dan
even bij ons.
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VakantieBieb app.
Uit onderzoek weten we dat het zeer wenselijk is dat kinderen
in de zomervakantie blijven lezen. Behalve dat (voor)lezen leuk
is, is gebleken dat kinderen die in de zomer blijven lezen, hun
leesniveau behouden of zelfs vooruit gaan! Om het lezen te
stimuleren, komt de Bibliotheek deze zomer weer met een
nieuwe editie van de VakantieBieb met leuke e-books voor kinderen van groep 3 t/m 8. De VakantieBieb is
vanaf 1 juli beschikbaar. Meer informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Wij hopen u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste zaken m.b.t. het einde van
dit schooljaar en de start van 2018-2019. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief, dan horen
wij het graag.
Tot slot willen we u danken voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar in ons stelde en voor de
samenwerking rondom uw kind.
Wij wensen alle kinderen en ouders via deze nieuwsbrief een fijne laatste schoolweek en voor daarna alvast
een hele mooie vakantie!

Met hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda

Dinsdag 17 juli
Donderdag 19 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
Zaterdag 21 juli
Maandag 3 september

Agenda 2017-2018 – komende weken
Afscheidsavond groep 8
Continurooster (tot 14.15 uur)
Afscheidsfeesten OB/MB/TB
Laatste schooldag
Lesvrijemiddag groep 5 t/m 8
Zomervakantie t/m zondag 2 september
Eerste schooldag 2018-2019
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Programma slotweek bovenbouw
Dinsdag 17 juli. In de avond is de voorstelling van de musical voor ouders
en andere genodigden. Aansluitend vieren we een afscheidsfeestje met de
kinderen van groep 8 en hun ouders.
Vanaf woensdag 18 juli mogen de schoolverlaters kiezen of zij al van de
vakantie gaan genieten of dat zij nog naar school komen. Zij zijn van harte
welkom! We vragen hen om te een heel dagdeel aanwezig te zijn als zij
een dezer dagen kiezen om op school te zijn.
Met de kinderen van groep 7 en eventueel aanwezige schoolverlaters zullen we de dag besteden aan het
afbouwen van het musicaldecor en het vakantie-klaar maken van onze stamgroepen.
Donderdag 19 juli is een dag met een continu rooster. De kinderen hebben allemaal een lunchpakketje mee en
gaan om 14.15 uur uit school. Ook deze dag besteden we aan het vakantie-klaar maken van onze
stamgroepen.
Vrijdag 20 jul is een halve schooldag. Om12.00 uur zwaaien we alle
kinderen gedag voor een welverdiende vakantie.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Wat hebben wij een geweldige week achter de rug.
We zijn gestart met ons zomerfeest, met een springkussen
Het was een geweldige dag. Verder hebben we lekker buiten
gespeeld, en ook zwaaien we naar jullie en wensen wij jullie
allemaal een hele fijne vakantie toe.
We zien jullie weer in september.
Tot dan!
Groet, Solidoe ‘t Overstapje.
Janny, Helene, Danielle en Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar.
De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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