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KALENDER  APRIL 
4 april  Natuureducatie gr.6-7-8 
5 april   Schoolvoetbaltoernooi gr. 3-4 
6 april  Schoolfotograaf 
6 april   Verkeersexamen groep 7-8 
12 april  Studiedag, leerlingen vrij. 
12 april  Schoolvoetbaltoernooi gr. 7-8 
13 april Eieren zoeken 
14 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 
17 april 2e paasdag, leerlingen vrij 
18 april  Start Centrale eindtoets groep 8 
19 april Centrale eindtoets groep 8 
20 april  Centrale eindtoets groep 8 
19 april  Voetbaltoernooi gr. 5-6 
21 april  Koningsspelen 
24 april Meivakantie t/m 5 mei. 
 

 

KALENDER  MEI 
t/m 5 mei Meivakantie 
9 mei  Bezoek BieWinkels 
17 mei  GGD meten & wegen gr 6 
25 mei  Hemelvaartsdag 
26 mei  Alle leerlingen vrij 

 
 
 

Hoofdluiscontrole 
Maandag 6 maart is er weer een 
hoofdluiscontrole geweest op school. Er zijn 
geen luizen/ neten aangetroffen. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 6 april komt de schoolfotograaf 
op school om de jaarlijkse foto´s te maken. Er 
worden zowel individuele als groepsfoto’s 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 12 april 
Op woensdag 12 april is er een extra studiedag 
voor alle leerkrachten. Het doel van deze dag is 
om op andere scholen te gaan kijken naar 
verschillende organisatievormen en 
onderwijsconcepten. 
 
 
 

Centrale eindtoets groep 8 
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 
april vindt de centrale eindtoets plaats voor 
groep 8. Op deze dagen is er een verschuiving 
voor de groepen 6 en 7. 
 
Tijdens deze dagen is groep 6/7 op de ochtend 
bij juf Femke. In de middag wordt het ‘gewone’ 
lesrooster aangehouden. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen 
weer georganiseerd. De leerlingen van groep 1 
t/m 4 zijn die ochtend op school en hebben een 
spelletjesochtend.  
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan 
naar Borculo. Daar wordt voor alle leerlingen 
van de basisscholen de ‘Konings Sport 
Experience’ georganiseerd. Dit festijn wordt 
door de basisscholen georganiseerd in 
samenwerking met Sportfederatie Berkelland 
en studenten van het Graafschap College . 
U krijgt van de leerkrachten informatie over het 
verloop van de dag.  
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Pasen 
Donderdag 13 april vieren wij Pasen op school.  
De kinderen moeten deze dag gewoon hun 
eigen tussendoortje en lunchspullen 
meebrengen.  
Ook mogen ze een gekookt ei meenemen om 
tijdens de lunch op te eten.  
Vanaf 10.30 uur starten wij met de jaarlijkse 
eierzoekwedstrijd. Groep 1 t/m 3 gaat op zoek 
bij de kerk en groep 4 t/m 8 bij het sportveld.  
Wie vindt de meeste eieren en wie wordt de 
eierkoning(in) door het gouden ei te vinden?  

Vervanging 
Zoals u misschien al gehoord heeft is het erg 
moeilijk om vervanging te krijgen voor een 
leerkracht die ziek is. Op dit moment hebben 
wij weinig ziekte op school en kunnen we het 
tot nu toe opvangen met behulp van een 
invaller. Maar ook intern hebben we al 
vervangingsproblematiek opgevangen. Wij 
doen ons best om dit natuurlijk zo prettig 
mogelijk te laten verlopen voor alle kinderen 
en ook voor u als ouder. Mochten er 
onverwachts verschuivingen plaats vinden in de 
groepen door het vervangingsproblematiek dan 
vragen wij hiervoor uw begrip. 
 
Inventarisatie   
In de afgelopen periode hebben wij u 
geïnformeerd naar belangstelling voor lessen 
Humanistisch Vormingsonderwijs [H.V.O]. Er 
was belangstelling, maar niet voldoende om 
een groep te kunnen vormen. Daarom kunnen 
wij deze lessen in het komend schooljaar niet 

organiseren. Het dienstencentrum GVO/HVO 
zal de lessen wel aanbieden. Volgend 
schooljaar zullen wij dan ook weer naar uw 
belangstelling vragen voor het schooljaar 2018-
2019.  
 
Vakantierooster 2017-2018 

 
Eerste schooldag  21-8-2017 
Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 

20-10-2017 
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 

05-01-2018 
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 

02-03-2018 
2e Paasdag   02-04-2018 
Koningsdag   27-04-2018  

(in meivakantie) 
Meivakantie 27-04-2018 t/m 

09-05-2018 [incl. 
Koningsdag en 
Bevrijdingsdag] 

Hemelvaart + vrijdag 10 en 11 mei 2018 
2e Pinksterdag   21-05-2018 
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 

24-08-2018 
 
De studiedagen voor aankomend schooljaar 
zullen later dit schooljaar bekend worden. 
Zodra hier een overzicht van is zullen wij u 
hiervan op de hoogte brengen. 
 
 
 
 

 
Toneelavond 
Op 31 maart hebben wij kunnen genieten van 
de optredens van al onze leerlingen in zaal Café 
Florijn. Wij willen de ouders/verzorgers 
bedanken die hebben geholpen bij het 
instuderen van musical “Alles overboord ”.  
Tevens willen wij de ouders / verzorgers die 
ervoor gezorgd hebben dat de kinderen tijdens 
de toneelavond zo prachtig gekleed en 
geschminkt waren een  compliment geven . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GGD 

Op donderdag 13 april is er een 
inloopspreekuur vanuit de GGD. Heeft u vragen 

dan bent u van harte welkom vanaf 8:15 uur. 
Kunt u deze datum niet op het inloopspreekuur 

komen en u heeft toch een vraag, stuur dan 
een e-mail naar 

 Maria Krabbenborg 
(m.krabbenborg@ggdnog.nl) 
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