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Kalender
Ma 3 juli
Di 4 juli
Wo 5 juli

Do 6 juli
Vr 7 juli
Ma 10 juli
Wo 12 juli

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
10-minutengesprekken
Juffen- en meestersdag (zij vieren hun verjaardagen)
Kamp groep 8
Afscheid juf Mieke & juf Anita voor ouders – 15.00 uur in de aula
Groep 1 t/m 4 vrij
Lea’s Got Talent
Musical groep 8FLI
12.15 uur ZOMERVAKANTIE

Afscheid
Op donderdag 6 juli willen juf Mieke en juf Anita ouders een klein momentje de
gelegenheid geven om afscheid te nemen. U bent om 15.00 uur van harte welkom in de
aula.

Schoolzwemmen
Op dinsdag 4 juli is er geen schoolzwemmen. Deze dag
is er diplomazwemmen. De laatste keer schoolzwemmen is
op dinsdag 11 juli.
Ouderkalender
De ouderkalender voor het schooljaar 2017/2018 kan opgehaald worden bij Rob en/of Priscilla.
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Vakanties 2017/2018
Vakanties

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

10 februari 2018

18 februari 2018

Tweede paasdag (+ extra
dag)

2 april 2018

3 april

Meivakantie (incl. Koningsdag

27 april 2018

13 mei 2018

Bevrijdingsdag &

5 mei 2018

Hemelvaartsdag)

10 mei 2018

Tweede Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

7 juli 2018

19 augustus 2018

Bomberjack kwijt
Juna van den Bos (groep 6STE) is haar Hema bomberjack kwijt geraakt.
Wie heeft deze gezien? Voor de eerlijke vinder ligt er een beloning klaar!

Vreedzame School
Volgend schooljaar starten wij met de implementatie van de Vreedzame
School. De Vreedzame school is een compleet programma voor
basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het
beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de
gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Na de zomervakantie starten wij met het thema Wij horen bij elkaar!
Ouders worden door middel van thema nieuwsbrieven op de hoogte
gehouden van de voortgang van het project. Ook zal er in september 2018
een ouderavond georganiseerd worden rondom dit thema.
Groepen volgend jaar
Volgens schooljaar gaan wij met veertien
groepen werken (van elke groep twee). In
de loop van het schooljaar starten wij een
derde kleutergroep. Dit ligt aan de
instroom van de leerlingen.
De noodlokalen zullen in de loop van het
schooljaar 2017/2018 worden
weggehaald.
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Nog even dit.........
Instuif on tour
De INSTUIF is on tour deze zomer! Daar kun je in een dag je eigen hut bouwen. Tussen de middag
kun je bij ons blijven eten als je je brood meeneemt. Doe oude kleren aan en neem een hamer mee als
je die hebt. Kaarten zijn op het terrein te koop vanaf een kwartier voor aanvang. Bij het afbreken is
afbreek-hulp van harte welkom. Ben je 8 jaar of ouder dan mag je mee helpen bij het afbreken en
verdien je een leuke beloning.
LET OP! Bij heel slecht weer gaat het niet door. Kijk even op www.jeugdland.nl of op de
Facebookpagina of het doorgaat.
Thialf
Waar
Hoe
Wanneer
Aanvang
Entree

Playground Thialf, Dullertstraat 33-2 Arnhem
Buslijn 7, halte station Velperpoort
Maandag 24 en dinsdag 25 juli
10.30 – 15.00 uur
€ 4,00 per dag, met Gelrepasnr 87 € 2,00
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