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Kwaliteit en sfeer
Wat doen ze allemaal enorm hun best. Alle
jongens en meisjes laten deze weken zo goed
mogelijk zien wat ze de afgelopen tijd hebben
geleerd. Aan de snoeten kun je zien dat ze de
Cito toetsen serieus nemen. Dat doen wij ook.
Want met alle resultaten gaan wij op onze beurt
kijken hoe we ze de komende maanden weer
verder kunnen helpen op hun eigen niveau.
Kenmerk van kwaliteit.
Hoe zit het dan met de sfeer? We hebben dit
jaar geen voorjaarsfestival, maar wel een leuke
verrassing in petto voor onze leerlingen. In de
laatste week van februari trakteren we ze op
een geweldige poppenkast-theater-spektakel in
de gymzaal. Hebben ze verdiend, want ze
hebben hard gewerkt. En daarmee vier ik ook
meteen mijn afscheid met ze. Wordt leuk! Met
vrolijke groet, Nelis van Binsbergen

Theater voor groep 1 t/m 8
Woensdagmorgen 27 februari

Studiedag op donderdag 21 februari.
Op donderdag 21 februari zijn alle groepen vrij. Het team
niet. De leerkrachten gaan zich buigen over alle
groepsoverzichten, analyses en groepsplannen. Op basis
van deze gegevens worden onze lessen voor de komende
maanden ingericht.

Vakantierooster 2019-2020
U krijgt alvast het vakantierooster voor het volgende schooljaar. Houdt u zich strikt aan
deze weken en dagen.
Vrij vragen voor vakantiedoeleinden buiten deze weken om mag alleen als u kunt
aantonen dat u in alle 12 vrije weken verspreid over het schooljaar niet op vakantie kunt.

Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019-2020
Voorjaarsvakantie 2020
Meivakantie 2020
Hemelvaart 2020
Tweede Pinksterdag 2020
Zomervakantie 2020
De 3 extra vrije
vrijdagochtenden voor groep 1
t/m 4 en onze 3 studiedagen
volgen nog.

14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 3 jan
24 feb t/m 28 feb
27 apr t/m 8 mei
21 en 22 mei
1 juni
13 juli t/m 21 aug

Opbrengst oud papier in 2018
Afgelopen week heeft de Oud Papier
Commissie de inkomsten van het oud
papier naar rato verdeeld tussen kerk en
school.
Wij mochten maar liefst het bedrag van
€ 1.527,-- ontvangen. Daarom vanaf deze
plaats: hulde aan onze helden die één of
meerdere keren per jaar achterop de
papierwagens door ons dorp crossen!
Wat we met het geld gaan doen? Er gaat
een deel naar het nieuwe speeltoestel, we
kopen nieuwe leesboeken(oud papier naar
nieuw papier) en we besteden het aan
culturele uitstapjes. Natuurlijk op zo’n
manier dat alle kinderen hiervan
profiteren.
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In 2018 € 1.527,-- bij elkaar geraapt!
Hulde aan de beladers van De
Meeuwenberg!

Activiteit:
Nieuwsbrief 12 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

