Tuk, 21 november 2019

Maandag 25 november
Dinsdag 26 november
Vrijdag 29 november
Donderdag 5 december
Vrijdag 13 december
Maandag 16 december
Dinsdag 17 december
Woensdag 18 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3
januari 2020
Maandag 6 januari

Groep 3 t/m 5 bezoekt het Sinttoneel en groep
6 t/m 8 de Sint film
MR vergadering 19.30 uur
Peuter meespeeluurtje 9-10 uur
Sintviering: 11.45 uur alle leerlingen vrij
Bijeenkomst projectgroep nieuwbouw
Architectenpresentaties nieuwbouw
Bezoek kerstconcert Steenwijkerwold
Kerstdiner avond
Start kerstvakantie 11.45 uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2020

Website
De nieuwe website is (bijna) klaar. We willen nog graag een paar
quotes van ouders (het liefst met een foto). Voor een voorbeeld zie
o.a. www.kbsdeboxem.nl en www.kbsdonbosco.nl. Als u naar
beneden scrolt ziet u (in de gekleurde balk) een paar voorbeelden.
Wij stellen het erg op prijs als enkele ouders een quote willen
sturen naar directie.puzzelstuk@catent.nl Alvast bedankt.
Stand van zaken nieuwbouw
Afgelopen week is er weer een bijeenkomst geweest van de projectgroep nieuwbouw. Een
paar concrete zaken zijn er te melden. Momenteel heeft de gemeente een aanbestedingen
open staan waarbij architecten een voorstel kunnen indienen om het nieuwe schoolgebouw te
mogen ontwerpen. Op maandag 16 december is er en hele dag gereserveerd waarbij een
aantal uitgekozen architecten de ontwerpen mogen presenteren aan de projectgroep (school,
bestuur, dorpshuis en gemeente). Aan het einde van deze dag zal er een keuze worden
gemaakt welke architect de school mag ontwerpen. Er is ook afgesproken dat er op maandag
13 januari een informatie moment wordt
georganiseerd voor omwonenden en ouders.
Tijdens deze informatieve bijeenkomst zal de
architect een eerste presentatie geven van de
nieuwbouwplannen. De officiële uitnodiging zal
worden verzorgd door de gemeente. Er is wel
afgesproken dat de bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpshuis en dat er twee bijeenkomsten worden
ingepland: een middag- en avondsessie.

Schoolfruit
U kunt zich via https://www.euschoolfruit.nl nog steeds aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u
wekelijks op de hoogte wordt gebracht van het fruit dat geleverd wordt.
Snoep en chocolade
Tijdens de vergadering van de leerlingraad van deze week kwam o.a. ter sprake dat het de
leerlingen opviel dat er steeds meer leerlingen snoepjes en chocolade in de lunchtrommel
meenemen naar school. Zij gaven aan dat dit niet leuk is voor de kinderen die dit niet
meekrijgen van huis. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat je naar school brood, koek,
fruit (op niet fruitdagen) en drinken mee neemt. Snoep
en chocolade is meer iets om thuis te eten. Daarom het
verzoek om als ouders hier ook rekening mee te houden
bij het vullen van de (lunch) trommels. Het volledige
verslag van de leerlingraad is bij deze nieuwsbrief
gevoegd als bijlage.
Peuter meespeeluurtje
Op vrijdag 29 november staat een peuter meespeeluurtje gepland van 9 tot
10 uur. Afgelopen week is er huis aan huis een flyer bezorgd. Bij deze
nieuwsbrief sturen we deze nogmaals mee. Misschien wilt u deze nog delen
via uw social media kanalen?

Vakantierooster 2019-2020
Vakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Juni vakantie (inclusief 2e Pinksterdag)
Zomervakantie
Studiedagen (alle leerlingen zijn vrij)

data
23 december – 3 januari 2020
17 februari – 21 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
27 april – 8 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni – 5 juni 2020
6 juli – 14 augustus 2020

Donderdag 5 december 2019

alleen de middag

Vrijdag 20 december 2019

alleen de middag

Maandag 24 feb 2020

hele dag (sluit aan op voorjaarsvakantie)

Donderdag 9 april 2020

hele dag (sluit aan op Paasweekend)

Dinsdag 14 april 2020

hele dag (sluit aan op Paasweekend)

Vrijdag 12 juni 2020

Hele dag (vrijdag na A4 daagse)

Vrijdag 3 juli 2020

Hele dag (dag voor de zomervakantie)

