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Algemeen
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief heeft de opening van de waterspeelplaats nog niet
plaatsgevonden. Het zal vast erg gezellig worden. De kinderen hebben er in ieder geval al veel
gebruik van gemaakt. Wat een succes! Vanwege een weekendje weg, kan ik er helaas niet bij zijn. Ik
wil dan ook via deze weg iedereen (ouders, mensen uit de buurt en alle leerkrachten etc.) bedanken
die een steentje heeft bijgedragen.
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

15 juni sportdag voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 vrij)
Net zoals voorafgaande jaren hebben de kinderen uit de groep 5 t/m 8 een sportdag. Tijdens deze
dag zijn de kinderen uit de groep 1 t/m 4 vrij.

Centrale eindtoets groep 8
Inmiddels hebben de kinderen van groep 8 hun resultaat van de Centrale Eindtoets ontvangen. De
kinderen hebben het hartstikke goed gedaan; we zijn trots op iedereen!
In de komende periode zullen er nog gesprekken plaatsvinden met de VO scholen voor een warme
overdracht, zodat de kinderen allemaal een goede start kunnen maken!

Vooraankondiging musical
Op woensdag 4 juli is het zover: “Bende op de camping!" van groep
7/8!
Govert, een eigenzinnige bejaarde campingbaas, heeft wegens
geldgebrek zijn camping verkocht aan louche zakenman Jack de
Spijker. Jack heeft beloofd om samen met Govert de oude gezellige
camping weer tot een succes te maken. Het loopt echter allemaal
anders!
De kinderen van groep 7/8 hebben de laatste maanden hard
geoefend om weer iets spetterends neer te zetten.
Graag nodigen wij alle ouders van school uit om hierbij aanwezig te
zijn. Alle leerlingen van onze school zien woensdagmorgen al de
musical tijdens de generale repetitie. Vanwege de drukte is het
helaas niet mogelijk dat kinderen 's avonds mogen komen.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in café De Duif aan de
Groenloseweg. Dit wordt geregeld door ouders van de OR. De
musical start om 19.30 uur.
De kinderen en het team hebben er enorm veel zin in.
U komt toch ook?
Voor het vervoer van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 hebben wij nog ouders (auto’s) nodig.
T.z.t kunt u zich opgeven op de flap-over in de hal. Groep 5 en 6 zal op de fiets gaan.

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018

Kerstvakantie

22-12-2018 t/m 06-01-2018

Voorjaarsvakantie

23-02-2019 t/m 03-03-2019

Pasen

22-04-2019

Meivakantie (incl. Koningsdag)

27-04-2019 t/m 05-05-2019

Hemelvaart +vrijdag

30-05-2019 t/m 31-05-2019

Pinkstervakantie

08-06-2019 t/m 16-06-2019

Zomervakantie

20-07-2019 t/m 01-09-2019

*Naast de bovenstaande vakantiedagen om kan het team nog studiedagen inplannen. Op deze
studiedagen kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn. Deze data zijn op dit moment nog niet bekend.
Deze wordt zo vroeg mogelijk bekend gemaakt.

Formatie 2018-2019
Op school zijn we al druk bezig met het voorbereiden van schooljaar 2018-2019. Wij weten dat u ook
altijd graag vroegtijdig informatie wilt hebben over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Helaas
kunnen wij u dat nu nog niet geven. We zijn hierbij altijd afhankelijk van de totale bestuursformatie –
eventuele verschuivingen zijn nog steeds mogelijk als gevolg van mobiliteit. Indien er meer bekend is,
dan communiceren wij dit z.s.m.

Vanuit de MR
Jij in de MR?
Ja, waarom eigenlijk niet? In de medezeggenschapsraad praat je mee over allerlei onderwerpen die
met onze school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschools management
moeten naar jouw argumenten luisteren en samen verbeter je de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Het MR-werk kun je zo interessant en
intensief maken als je zelf wilt. De MR heeft plek voor iedereen die de school een warm hart
toedraagt!
Aanmelden kan via mr@obsde3sprong.nl of via Marian Nijen Es, Marleen Blikman of Esther
Krooshoop.

Vanuit de Ouderraad
Corry Giesen , Cristel Klein Braskamp en Aleid Verhoeff zullen volgend schooljaar de OR verlaten. Wij
bedanken hen voor hun geweldige inzet de afgelopen jaren. Er hebben zich 3 nieuwe leden
aangemeld: Annemarie ter Maat, Bertine Hendriksen en Joanne Hondorp. Wij wensen hen veel
plezier in de OR!

Kalender juni/juli
1 juni
13 juni
13 juni
15 juni
27 juni t/m 2 juli
2 juli
3 juli
4 juli
6 juli
13 juli
14 juli t/m 24 augustus

opening waterspeelplaats
vergadering OR
vergadering MR
sportdag (gr 1 t/m 4 vrij)
oud-papier
opbouw musicaldecor
Generale musical
Musicalavond
2e rapport mee
laatste schooldag (inloop vanaf 12.00 uur)
zomervakantie

