NIEUWSBRIEF juni 2019

Belangrijke data

Schoolzwemmen

Vrije dagen:
5 juli

Start zomervakantie

Activiteiten:
24 en 25 juni

Kamp Kolibries

Week 26

Rapportgesprekken

1 juli

Speeltuindag

3 juli

Afscheid schoolverlaters

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het
schooljaar. Vrijdag 5 juli start de zomervakantie, de
leerlingen zijn deze dag dus vrij.

Jeelo thema Veilig in het verkeer
Vanaf 6 mei t/m 29 mei hebben we schoolbreed
gewerkt aan het thema Veilig in het verkeer. De
leerlingen hebben met veel plezier en enthousiasme
gebruik gemaakt van het verkeersplein op het
schoolplein. Tijdens de lessen leerden de leerlingen
de verkeersregels en hoe om te gaan met
verschillende verkeerssituaties. Alle groepen hebben
een eigen maquette gemaakt met wegen,
gebouwen, parken, verkeersborden en
vervoersmiddelen. Aan het einde van het thema
heeft elke groep de eigen maquette gepresenteerd.

Rapportgesprekken
Vrijdag 21 juni krijgt u kind/pupil zijn/haar rapport
mee naar huis. De rapportgesprekken vinden in week
26 plaats. In week 25 ontvangt u via uw kind/pupil
een uitnodiging met de tijd waarop u verwacht
wordt.

Schoolverlaters
Woensdag 3 juli hebben de schoolverlaters hun
laatste dag op Keurhove. De ouders/verzorgers van
de schoolverlaters hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen om het officiële gedeelte van deze dag bij
te wonen. Na dit gedeelte mogen de kinderen mee
naar huis om van de vakantie te gaan genieten.

Schoolfotograaf
Er komt dit schooljaar geen schoolfotograaf. De
afname van de foto’s door de ouders/verzorgers is
enorm teruggelopen. Dit zorgt ervoor dat het niet
meer rendabel is een schoolfotograaf te laten
komen. Wel worden er groepsfoto’s gemaakt en de
leerlingen zullen deze ook mee naar huis krijgen.

Het komende schooljaar gaat het schoolzwemmen
helaas van het rooster af. De toenemende
complexiteit van de populatie en de grote
verantwoordelijkheid voor de leerkrachten heeft ons
dit besluit doen nemen. We vinden het fijn dat de
gemeente Middelburg dit alle jaren mogelijk heeft
gemaakt en hebben altijd prettig samengewerkt met
het personeel van het “Vrijburgbad”.

Vervoersaanvraag
Het vervoer van uw kind, van en naar school, dient
elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Vele
ouders hebben dit voor het schooljaar 2019-202o
inmiddels geregeld. Mocht het u ontschoten zijn,
denkt u er dan aan dit nog voor het einde van dit
schooljaar aan te vragen bij de gemeente.

Groepsindeling
De nieuwe groepsindeling voor het komend
schooljaar ontvangt u in week 26 via de mail. De
indeling kan helaas niet eerder bekend gemaakt
worden, omdat er nog steeds nieuwe leerlingen
worden aangemeld.

Vakanties schooljaar 2019-2020
Studiedag, leerlingen vrij

11 okt

Herfstvakantie

14 t/m 18 okt

Sinterklaas ’s middags vrij

5 dec

Studiedag, leerlingen vrij

6 dec

Kerstvakantie

23 dec t/m 3 jan

Voorjaarsvakantie
Lentefeest ’s middags vrij
Goede vrijdag en Pasen
Koningsspelen ’s middags vrij
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

24 t/m 28 feb
9 apr
10 t/m 13 apr
17 apr
20 apr t/m 5 mei
21 en 22 mei
1 en 2 juni
10 juli t/m 21 aug

Fijne vakantie
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en alle
kinderen die onze school verlaten heel veel succes op
hun nieuwe school.

De eerste schooldag na de zomervakantie is op
maandag 19 augustus.
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