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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
JUNI
15 Yusuf Sabsabi
17 Hatice Kurutepe
19 Kasper Dieleman
19 Dina Sabri
23 Angelo Verhulst
23 Joubin Warnier
24 Nikola Durkalec
24 Luna le Pair
25 Lucas Dekker
28 Rami Al-Dahan
28 Sil Rijnberg

26+27 juni oudercontacten groep 1 t/m 7
30 juni studiedag team; leerlingen vrij
30 juni nieuwsbrief 13
7 juli Projectavond “Techniek”
12 juli rapport mee
12 juli afscheidsavond groep 8
Met om 18.30 uur een klassefeest, aansluitend
vanaf 20.00 uur “diploma”uitreiking voor groep 8.
De ouders zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

13 juli laatste schooldag
14 juli t/m 25 augustus Zomervakantie

Schoolreis en schoolkamp
Vandaag zijn de kinderen van groep 3 t/m 6, helaas in de regen, vertrokken naar Bobbejaanland.
Rond 18.00 uur verwachten we de bussen weer terug aan school (afhankelijk van de drukte op de
weg…).
De kinderen van groep 1 en 2 zijn vertrokken naar de Bourgondiër te Absdale waar ze gaan spelen
in de binnenspeeltuin en samen frietjes met iets lekkers gaan eten. Tussen 14.30 en 14.45
verwachten we de kinderen van groep 1 en 2 weer terug op school.
Ook het schoolkamp van groep 7 en 8 zit er bijna op. Vandaag, rond 12.00 uur verwachten we de
kinderen weer terug op school.
We hopen dat iedereen vanavond terug kan kijken op een zonnig en geslaagde schoolreis en een
overgetelijk schoolkamp!

Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Het volledige vakantierooster voor het schooljaar 2017 - 2018 ziet er als volgt uit:
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Perspectodag

5 oktober 2017

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

22 december 2017 t/m 5 januari 2018

Studiedag team

22 januari 2018

Voorjaarsvakantie

12 t/m 16 februari

Paasvakantie + couleur locale

30 maart t/m 3 april

Meivakantie

23 april t/m 4 mei

Hemelvaart

10+11 mei

Pinksteren

21+22 mei

Studiemiddag team

11 juni

Zomervakantie

6 juli t/m 17 augustus

Bericht van de MR
Beste ouders en verzorgers,
Hieronder een kort stukje vanuit de medezegschapsraad, de MR. Komend schooljaar hebben we
een vacature voor een ouder. Dat is een mooi moment om nog eens wat informatie te geven over
de MR.
Ieder schooljaar komen we vier of vijf keer samen om te vergaderen. De vergaderingen worden
in overleg gepland en vinden ’s avonds plaats op school. We bespreken dan standaard enkele
terugkomende onderwerpen, zoals het jaarplan, de formatie en lopende projecten. Daarnaast mag
de MR zaken op de agenda zetten, waarvan we vinden dat er eens over gesproken moet worden.
Dit kan gaan van vragen over de organisatie van de overblijf tot vragen over het pestprotocol en
alles daar tussenin. Dit schooljaar is de MR bovendien betrokken geweest bij de wisseling van
directeuren van de verschillende scholen van Perspecto. Het was interessant om deze procedure
van dichtbij mee te maken.
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde ouder of verzorger om onze MR te versterken. Ben jij
iemand die graag meedenkt met beleidszaken van de school en heb je daar ook een mening over?
Dan zoeken wij jou!
Wil je graag meer informatie? Of wil je je aanmelden als kandidaat-lid? Stuur dan een mailtje
naar de secretaris van de MR, via cgijsel@zeelandnet.nl of bij een van de docenten.

