Belangrijke data.
Wanneer?

Wat?

Voor wie?

Dinsdag 28 augustus

Eerste schooldag

Alle groepen

Bijzonderheden

Deze informatie is ook te vinden op onze website www.basisschooldeklimop.nl bij “kalender”.

Mijn laatste Nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is ook mijn laatste Nieuwsbrief omdat ik met pensioen ga.
Ik wil alle kinderen bedanken voor de spetterende afscheids-show in de gymzaal. Ook alle aanwezige
ouders/verzorgers wil ik bedanken voor hun lieve afscheidswoorden en knuffels. Ik heb 44 jaar met heel veel
plezier op (mijn) De Klimop gewerkt: samen met alle kinderen en personeel hebben we hard gewerkt met
altijd goede resultaten. We hebben ook heel veel plezier gehad met elkaar. Ook verdriet hebben we met
elkaar gehad, maar wel altijd samen als één grote familie. Ik ben altijd trots geweest op de Klimopkinderen.
Het zijn speciale en hele lieve kinderen.
Ik wil alle ouders/verzorgers hartelijk bedanken voor hun medewerking en begrip in al die jaren
Na de vakantie kom ik nog een aantal keer naar school om samen met de nieuwe directeur Philippine het
schooljaar op te starten.
Nogmaals: iedereen heel hartelijjk bedankt en veel geluk en plezier in het mooie nieuwe gebouw met de
nieuwe directeur.
Ik heb straks heel veel tijd om met plezier aan jullie terug te denken.

Bedankt! en een dikke knuffel voor iedereen van:
Meester Walter Rooijakkers

De vakanties van volgend schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart
vrijdag 19 april t/m vrijdag 03 mei
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni
maandag 22 juli t/m vrijdag 31 augustus

Studiedagen
De studiedagen zijn volgend schooljaar op:
12 september, 14 november, 22 februari, 5 juni, 5 juli

De schooltijden
Zoals u al weet zijn de schooltijden na de vakantie anders dan u gewend bent.
Omdat de school dan flink is gegroeid, is het ook steeds moeilijker om in de middagpauze de activiteit buitenspel met
alle kinderen tegelijk te doen. Daarom hebben we de middagpauze gesplitst in twee delen.
De groepen 6, 7 en 8 hebben middagpauze van 11.30 uur tot 12.15 uur.
De groepen 1, 2, 3, 4 en 5 hebben middagpauze van 12.15 uur tot 13.00 uur.
Lestijden groep 1, 2, 3, 4 en 5
Op maandag:
Op dinsdag:
Op woensdag:
Op donderdag:
Op vrijdag:

8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 12.30 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 12.15 uur

13.00 uur tot 15.30 uur
13.00 uur tot 15.30 uur

Lestijden groep 6, 7 en 8
Op maandag:
Op dinsdag:
Op woensdag:
Op donderdag:
Op vrijdag:

8.30 uur tot 11.30 uur
8.30 uur tot 11.30 uur
8.30 uur tot 12.30 uur
8.30 uur tot 11.30 uur
8.30 uur tot 11.30 uur

12.15 uur tot 15.30 uur
12.15 uur tot 15.30 uur

13.00 uur tot 15.30 uur
13.00 uur tot 15.30 uur

12.15 uur tot 15.30 uur
12.15 uur tot 15.30 uur

De groepsverdeling
groep 1/2a
groep 1/2b
groep 3a
groep 3b
groep 4
groep 5
groep 6a
groep 6b
groep 7
Groep 7/8
groep 8

Silvia Broekmans / Merlien Cairo
José Hamilton / Merlien Cairo
Anouk ten Oever
Winnifred Schuller/ Pamela v.d. Wösten- Brökling
Sharon Hordijk
Tamara de Bruijne / Annemieke v.d. Wagt
Marleen v.d. Vliet / Joyce Jacobs
Sevket Er
Carla Kappelhof / Ed Rust
Semra Sevim
Sonja Ramawadh / Paul Beckers

De kinderen in groep 3
Groep 3a
Mohammed
Yvalaisha
Khadija
Nathalie
Amani
Dounia
Sara
Ali

Hana
Nassim
Oznur
Nisanur
Jenisha
Abdelmajid
Selma
Ali Akachar

Groep 3b
Mohamed
Reyhan
Samra
Barae
Sabirin
Bayan
Meryem
Haily

Aboubakker
Nourdin
Helin
Ataullah
Maria
Nuri

De zomervakantie
Op dinsdag 28 augustus verwachten we iedereen weer gezond op
school terug.
Denkt u aan de nieuwe schooltijden?

Fijne vakantie

