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Herinnering planning oudergesprekken

Agenda
5 mrt.
14 mrt.
15 mrt.
19 mrt.
22 mrt.
30 mrt.
2 apr.
4 apr.
5 apr.

Start typecursus De Typetuin
Rapport 2 gaat mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
MR vergadering
Maandsluiting groep 6
2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi
Bag2School

Vakanties en studiedagen 2018-2019
Ondertussen zijn in samenspraak met team en MR
de schoolvakanties, extra vrije dagen en
studiedagen voor schooljaar 2018-2019 vastgelegd.
Schoolvakanties:
- Herfstvakantie; 15-10-2018 t/m 19-10-2018
- Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 4-1-2019
- Voorjaarsvakantie: 4-3-2019 t/m 8-3-2019
- Meivakantie: 22-4-2019 t/m 3-5-2019
- Hemelvaart: 30-5-2019 en 31-5-2019
- Pinksterweekend: 7-6-2019 t/m 10-6-2019
- Start zomervakantie: 8-7-2019

Afgelopen woensdag hebben wij via SchouderCom
gevraagd uw voorkeur op te geven voor de
rapportgesprekken van donderdag 15 maart 2018
en maandag 19 maart 2018.
U heeft nog tot aanstaande woensdag (7 maart) om
uw voorkeur op te geven. Hierna zal SchouderCom
n.a.v. uw input een planning maken.
Wanneer u geen voorkeur heeft opgegeven, zal het
systeem een eigen indeling maken.

Kinderjury 2018
Wat is het beste boek van 2017?
Vanaf 7 maart t/m 16 mei
kunnen kinderen (van 6 t/m 12
jaar oud) stemmen op hun favoriete boek. Lees
boeken uit 2017,op kinderjury.nl vind je veel
leestips. Stem op de drie beste boeken. In de
bibliotheek kun je een stemformulier halen en daar
staat een stembus. Je kunt ook stemmen op
www.kinderjury.nl. Het boek dat de meeste
stemmen krijgt, wint de prijs van de Nederlandse
kinderjury. Doe je mee?

Boekenweek 2018 : Thema Natuur

Studiedagen:
- Woensdag 5 september 2018
- Woensdag 21 november 2018
- Vrijdag 15 februari 2019

(10 maart t/m 18 maart 2018)
Er zijn veel activiteiten in de
vestigingen van bibliotheek
Rivierenland. Kijk op deze link.
In Vestiging Ammerzoden is op
vrijdag 16 maart van 19:30-21:30 uur een Lezing
over Weidevogels mét film verzorgt door De
Capreton.
De lezing gaat over de weidevogels die de regio
Bommelerwaard gedurende het jaar rond bevolken.
Aansluitend wordt een film vertoond over het
weidevogelleven en de noodzakelijke bescherming
van deze dieren. Toegang is gratis. Aanmelden mag
en kan op deze website of aan de balie van de
bibliotheek.

Ziekmelding leerlingen

Taxatiedag oude en zeldzame boeken

Met deze vakantiedagen lopen we gelijk met de
scholen in het Po en Vo in onze omgeving. In
tegenstelling tot een eerder overzicht, hebben we
komend schooljaar een lang Pinksterweekend.
Naast deze vastgestelde vakantiedagen, zijn er ook
een aantal studiemomenten met het team
ingepland. Op die dagen zijn de leerlingen vrij.

Wanneer er op de basisschool een telefonische
ziekmelding wordt gedaan, betekent dit niet dat de
betreffende leerling ook automatisch bij logopedie
of fysiotherapie als ‘ziek’ geregistreerd staat.
Mocht uw zoon/dochter ziek zijn en op die dag ook
een afspraak bij fysiotherapie en/of logopedie
hebben, deze ziekmelding ook graag doorgeven aan
de betreffende behandelaar.

zaterdag 17 maart van 13.00 tot 16:00 uur
De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Rotterdam komt naar vestiging
Ammerzoden om oude en
zeldzame boeken, handschriften
en oude bijbels voor het publiek
op hun waarde schatten.
Kosten: € 5,= per taxatie.
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