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Agenda
Maandag 4 juni

Groep 8 op kamp tot donderdag 7 juni

Vrijdag 8 juni

Studiedag. Alle kinderen vrij

Vrijdag 15 juni

Bulletin

Donderdag 21 juni

MR

Maandag 25 juni

Rapport mee

Di 26 en Do 28 juni

Pre adviesgesprekken groep 7

Vrijdag 29 juni

Wisselochtend. Kennismaken in de nieuwe groep
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Woensdag 4 juli

Ouderbedankochtend start 8:45 uur

Vrijdag 6 juli

Om 12:30 uur zijn alle kinderen vrij

Klushulp gezocht voor laatste vrijdag en laatste week zomervakantie.
Vrijdag 6 juli na 12:30 uur en in de laatste zomervakantieweek (van ma 13 t/m vr 18 augustus) zijn wij op
zoek naar handige papa’s, mama’s, opa’s of oma’s die meester Eric kunnen meehelpen bij het voorbereiden
van de verbouwing in de zomervakantie. Op vrijdag 6-7 moeten na schooltijd (na 12:30 uur) b.v. alle
kapstokken van de muren gehaald worden. In de zomervakantie gaat de hele school geschilderd worden.
Alles moet daarom van de muren af. In de laatste week van de zomervakantie kunnen we weer in de school
en moet alles weer opgehangen worden. Kunt u een dagdeel, een dag of meerdere dagen? Kent u iemand
die ons zou willen helpen? Graag! Stuurt u dan even een berichtje naar meester Eric? e.cuijpers@skpo.nl
Hij neemt dan contact met u op om wat af te spreken. Veel handen maken licht werk….

Schoolreis impressie, via de parro app!
Vandaag zijn alle leerlingen op schoolreisje. Iedereen is goed aangekomen en de eerste foto’s verschijnen
op de parro app. We verwachten de kleuters weer terug rond 14:45 uur. De overige groepen verwachten
we rond 17:00 uur.

Herhaling: Vakantierooster 2018-2019
De vakanties worden in de GMR goedgekeurd. De overige vrije dagen plannen we zelf als school in overleg
met de MR.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2ePinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen en extra vrije dagen

15-10-2018 t/m 19-10-2018
24-12-2018 t/m 4-1-2018
4-3-2019 t/m 8-3-2019
22-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 t/m 31-5-2019
10-6-2019
8-7-2019 t/ m 17-8-2019
Woe 5-9-2018
Vr 5-10-2018
Ma 22-10-2018
Do 6-12-2018
Ma 4-2-2019
Di 26-3-2019
Woe 29-5-2019
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Vrijdag middag vrij

Vrijdagmiddag vanaf 12:30 uur vrij
12-10-2018 (voor de herfstvakantie)
21-12-2018 (voor de kerstvakantie)
1-3-2019 (voor de carnavalsvakantie)
12-4-2019 (Koningsspelen)
19-4-2019 (voor de meivakantie)
5-7-2019 (voor de zomervakantie)

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig. Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

02-06 Armina Erçetin gr1/2B
02-06 Lujza Tóth gr6/7
03-06 Mack de Borst gr1/2C
03-06 Luc Daans gr5
03-06 Willemijn van Veghel gr5/6B
04-06 Robar Altun gr5/6B
04-06 Féline Hofstee gr7/8
07-06 Larisa Erçetin gr4
08-06 Lars Ekkelkamp gr5
09-06 Yannick Leunissen gr6/7
13-06 Daphne Klerkx gr6/7
14-06 Jente Saris gr7/8

FIJN WEEKEND!
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