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Wij willen u aan het volgende helpen
herinneren:
Wij starten onze lessen direct om 8.30 uur: zorg
dat de kinderen op tijd op school zijn! De deuren
gaan om 8.20 uur open.

Agenda september:
Woensdag 12 september: Leerlingen zijn
om 12.00 vrij!
Di 18 en do. 19 september: kennismakings 10
minuten gesprekken
Vrijdag 21 september: Studiedag team: alle
leerlingen zijn vrij!
Woensdag 26 september:De Grote Dag

Fijn jullie weer te zien!
De kop is er af. We zijn weer gestart. We zijn blij
jullie allemaal weer terug te zien. Veel blije
gezichten. We hebben er weer zin in.
De belangrijkste zaken die op korte termijn gaan
spelen hebben we voor u in deze nieuwsbrief
gezet. De Grote Dag komt er nu snel aan:
woensdag 26 september. Het programma is bijna
rond en het belooft weer een superdag voor de
kinderen te worden. Dit jaar sluit de Zeetuin ook
aan. We kunnen dit niet zonder uw hulp…. Meld
u aan!

Wilt u bij het ophalen van de kinderen buiten
blijven wachten. Het is storend voor de kinderen
en de leerkrachten om de dag met de groep goed af
te kunnen sluiten. Bij hoge uitzondering bij slecht
weer kunt u in de hallen van de school wachten.
Er geldt een algemeen verbod om rondom de
school en op het plein te roken. Wij vinden het
belangrijk dat de kinderen gedurende de schooltijd
niet met rokende mensen geconfronteerd worden.

Grote Dag: 26 September 2018
Beste ouders/verzorgers,
We zijn druk bezig met de voorbereidingen
voor de grote dag 2018 die op woensdag 26
september zal plaatsvinden. Nu zijn we op zoek
naar mensen die workshops kunnen en willen
geven in het kader van kunst en cultuur of
groen en gezond. Dan kunt u denken
volksdansen, henna beschilderingen etc.

Mocht u dit wat lijken dan kunt u contact
opnemen met gymmeester Matthijs.
(m.ijzerman@samenspel.asg.nl)
Doe gezellig mee met ons!

Deze data staan ook op de website en in de
schoolgids vermeld.

Werkgroep De Grote Dag

Dagen waarop de leerlingen vrij
zijn 2018-2019:

Onze moeders Sandra en Peri hebben
vanmorgen hard gewerkt om de bibliotheek op
Midden weer helemaal in orde te maken. Het
ziet er weer prachtig uit. Dank jullie wel!!!

Woensdag 12 september: vanaf 12.00 uur
Vrijdag 21 september: hele dag
Vrijdag 5 oktober: vanaf 12.00 uur
Maandag 8 oktober: hele dag
22 t/ 28 oktober: herfstvakantie
Woensdag 7 november: vanaf 12.00 uur
Vrijdag 9 november: hele dag
Woensdag 5 december: vanaf 12.00 uur
Vrijdag 21 december: Vanaf 12.00 uur
24 december t/m 4 januari: kerstvakantie
Maandag 7 januari 2019: hele dag
Woensdag 16 januari 2019: Vanaf 12.00 uur
Vrijdag 15 februari 2019: Vanaf 12.00 uur
18 februari t/m 22 februari: Krokusvakantie
Maandag 25 februari 2019: hele dag
Vrijdag 1 maart: hele dag
Woensdag 3 april: vanaf 12.00 uur
19 april t/m 3 mei: meivakantie
30 mei en 31 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag
Maandag 10 juni: 2e pinksterdag: vrij
Dinsdag 11 juni: hele dag vrij
Vrijdag 21 juni: Hele dag vrij
Woensdag 26 juni: Vanaf 12.00 vrijdag
Vrijdag 12 juli: hele dag vrij

We wensen iedereen een heel goed
en mooi schooljaar toe!
Team Samenspel

