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Agenda
24-05-2022
25-05-2022
26-05-2022
27-05-2022
30-05-2022
31-05-2022
06-06-2022 12-06-2022

Sportdag groep 8
Sportdag 1 t/m 7 (groep 8 ondersteund)
Hemelvaart (kinderen vrij)
Extra vrije dag
Schoolreisje gr. 1 t/m 4
Schoolreisje gr. 5 t/m 8
Pinkstervakantie

Sportdagen
Het is bijna weer zover dat de sportdag van start zal gaan.
Hier volgen daarom enkele belangrijke mededelingen voor deze dag.
Op woensdag 25 mei worden alle leerlingen om 8.30 uur bij de ingang van de atletiekbaan verwacht
(Startbaan 2, Amstelveen). Hier worden ze ontvangen door hun groepsleerkracht.
Wij verwachten de kinderen in sportieve kleding (trainingspak o.i.d. en sportschoenen). Denk hierbij
ook aan het insmeren van de kinderen wanneer het erg mooi weer is.
De kinderen nemen een bidon of flesje water mee, deze kan tijdens de dag opnieuw gevuld worden.
Vanuit school krijgen de kinderen fruit en aan het einde van de sportdag iets lekkers. Het advies is om
de kinderen wat extra fruit mee te geven voor het geval dat de kinderen wat extra willen eten.
De eindtijd voor alle groepen is 12.00 uur, de kinderen kunnen dan weer bij de atletiekbaan opgehaald
worden. Kinderen die naar de opvang gaan worden terug naar school gebracht of ze worden
opgehaald door de BSO, dit wordt door school gecommuniceerd. Wilt u doorgeven aan de
groepsleerkracht van uw kind of uw kind die dag naar de BSO gaat.
Alle ouders, oma’s, opa’s, oppas en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom op deze
spectaculaire dag om de kinderen aan te moedigen.
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Heeft u zich opgegeven als hulp voor de sportdag, dan vragen wij u zich te melden om 8.15uur bij de
sportdagcommissie bij de wedstrijdtafel bij de atletiekbaan. Hier krijgt u uw groepje toegewezen en
een boekje met het roulatieschema.
U krijgt per mail al de nodige informatie vooraf ook toegestuurd.
De leerlingen van groep 8 begeleiden de onderdelen van de groepen 3 t/m 7.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
De sportdagcommissie
Vakantierooster
Hieronder vindt u het overzicht van de vakantie- en studiedagen van schooljaar 2022-2023.
De extra week met Pinksteren heeft geen invloed op de BSO. Wij stemmen alle vrije dagen met de
BSO af.
Start Schooljaar
Studiedagen
Herfstvakantie
Extra groep 3-8
Kerstvakantie
Extra groep 3-8
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Extra groep 3-8
Zomervakantie

29 augustus
29 en 30 september
15 oktober t/m 23 oktober
2 december vanaf 12:00 uur (middag extra vrij)
23 december t/m 6 januari
24 februari vanaf 12:00 uur (middag extra vrij)
27 februari t/m 3 maart
6 maart
7 april en 10 april
24 april t/m 5 mei
18 en 19 mei
29 mei t/m 2 juni
21 juli vanaf 12:00 uur (middag extra vrij)
22 juli t/m 3 september

Schoolreisje (herhaling)
Eindelijk is het zo ver.. We gaan weer op schoolreisje!
De groepen 1 t/m 4 gaan maandag 30 mei naar Julianatoren in Apeldoorn en de groepen 5 t/m 8 gaan
dinsdag 31 mei naar Duinrell in Wassenaar.
Voor alle groepen geldt dat zij op de dag van het schoolreisje uiterlijk om 08.30 uur in de klas
verzamelen. Daar krijgen de kinderen van de groepen 1-2 een hesje, zodat ze in het park goed te
herkennen zijn.
De groepen 1 t/m 4 lopen om 8.35 uur naar de bus en vertrekken om 08.45 uur.
De groepen 5 t/m 8 lopen om 8.45 uur naar de bussen en vertrekken om 09.00 uur.
De bussen staan langs de sneltram bij de Melkweg, zie plattegrond. Komt u ons uitzwaaien?
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Vertrek en aankomst

De kinderen krijgen op het park een lunch, bestaande uit een patat met saus en aan het einde van de
dag een ijsje. Wilt u zelf fruit en drinken meegeven? Een snoepje mag zeker, maar met mate! De
kinderen mogen geen telefoon en/ of geld meenemen.
De groepen 1 t/m 4 verwachten wij rond 16.15 uur weer terug en de groepen 5 t/m 8 verwachten wij
rond 16.00 uur. Beide op dezelfde plek als waar ze in de ochtend vertrokken zijn.
Mocht uw zoon/dochter na deze dag naar de naschoolse opvang gaan, wilt u dit dan doorgeven aan
de leerkracht.
Bij zonnig weer willen wij u vragen uw kind(eren) thuis alvast goed in te smeren.
Hopelijk is deze informatie overbodig, maar wanneer uw kind deze dag ziek is, wilt u uw kind dan
tussen 08.00 - 08.15 uur ziekmelden door te bellen naar het hoofdgebouw tel. 020-6450125.
Voor de begeleiders geldt:
Jullie ontvangen ’s ochtends het informatiepakketje met daarin de dagindeling, groepsindeling, bus
indeling en plattegrond. Dit kunt u in de bus rustig doorlezen. U krijgt dezelfde lunch als de kinderen
en daarbij ook twee consumptiebonnen voor koffie en/ of thee.
Wilt u er bij het uitstappen bij terugkomst op letten dat u de kinderen bij u houdt totdat de ouders ze
hebben opgehaald bij u. De kinderen die die dag naar de opvang gaan kunt u overdragen aan de
leerkracht.
Wij hebben er zin in en hopen op een gezellig en zonnig schoolreisje!
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Pilot uitbreiding onderwijsuren groep 3/4
Na de evaluatie van deze pilot zijn we in samenspraak met de MR gekomen tot het besluit om deze
pilot nog een jaar door te voeren.
Uit de ouderpeiling blijkt dat het grootste gedeelte van de ouders tevreden is en geen reden ziet tot
wijzigingen van deze uren. De leerkrachten merken dat zij meer ruimte hebben om de basisvakken
aan te bieden zonder concessie te moeten doen door andere vakken op te schuiven of korter aan te
bieden. Het zorgt voor een stabielere en evenwichtigere planning.
Dit betekent dat de groepen 3 en 4 van volgend jaar ook op vrijdagmiddag les krijgen; 13:00 -15:15
uur. Alleen de groepen 1 en 2 zijn vrijdagmiddag vrij.
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Van onze partners

Vanuit de bibliotheek
Kinderen die een kwartier per dag lezen,
lezen ruim één miljoen woorden per jaar.
Maar hoe vindt jouw kind een boek dat echt aanspreekt
en hoe kun je je kind daarbij helpen?
Je leest er meer over in dit Bieb & Boekennieuws
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