
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 37 week 26, 27 juni 2019 
 

kalender juni / juli 2019 
week van 1 juli     - rapportgesprekken  
donderdag 4 juli    - studiedag: leerlingen vrij 
vrijdag 5 juli     - juffen & meesterdag / POP op de Polderhof 
maandag 8 juli     - tijdens ochtend “stoeltje passen”  
woensdag 10 juli    - afscheid groep 8 
zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus - zomervakantie 
maandag 26 augustus    - 1e schooldag 2019-2020

 
Informatie over komend schooljaar 
Conform de ASG afspraken zullen we u 
maandag 1 juli informeren over de 
groepsindeling en personele bezetting voor 
het komende schooljaar. 
 
Juf Angelique is ziek 
Juf Angelique is ziek en het is onzeker of zij 
voldoende herstelt om voor de klas te staan. 
Ouders en leerlingen van groep 4B vragen wij 
er rekening mee te houden dat we vervanging 
hebben aangevraagd voor juf Angelique.  
 
Rapportgesprekken 
Komende week zijn de rapportgesprekken. 
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent? Dan kunnen 
de afspraken voor de gesprekken die na u zijn 
gepland ook op tijd beginnen. Dank u wel.  
 
Donderdag 4 juli studiedag 
Donderdag 4 juli zijn alle leerlingen vrij, het 
team gaat o.a. de leerlingoverdracht 
bespreken.  
 
Juffen en meesterdag  
Uw kind heeft vrijdag 5 juli geen 10-uurtje 
nodig, alleen een lunchpakketje. Het is dan nl. 
juffen & meesterdag. We maken er een 
feestelijke dag van en de leerkrachten 
trakteren tijdens het 10-uurtje. 

 
Schoolfoto’s  
Vandaag zijn de schoolfoto’s afgeleverd op 
school. Uw kind krijgt deze mee van de 
leerkracht. Er zijn signalen dat ouders het 
online bestellen lastig vinden. Wilt u bestellen 
maar is het u niet gelukt? Als u contact 
opneemt met Esther van Essy fotografie 
info@essyfotografie.nl dan wil zij u graag 
helpen.  
 
Maandag 8 juli wisseluurtje  
Zoals elk jaar gaan alle kinderen maandag 8 
juli even kennismaken met de nieuwe 
leerkracht, het zgn. “stoeltje passen”. 
Leerlingen die nieuw bij ons op school komen 
zijn hiervoor ook uitgenodigd.  
 

Pop Op de Polderhof 
Vrijdag 5 juli vieren we juffen & meesterdag.  
We sluiten deze dag feestelijk af met  
Pop Op de Polderhof. In elke groep vinden er 
voorselecties plaats, iedere groep mag 1 POP-
act naar de grote finale afvaardigen. En zoals 
wij dat doen op de Polderhof: onze leerlingen 
kiezen democratisch wie naar de finale mag.  
Dus als je al een leuk idee hebt???  
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