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Oudergesprekken groepen 1-7
filmvoorstelling groep 1 t/m 7 film groep 8
schoolverlatersavond voor ouders groep 8
rapporten mee naar huis
kennismaken nieuwe groep/nieuwe leerlingen
Laatste schooldag

PBS
Op het moment van schrijven hebben we nog nèt geen
200 ballen bij elkaar gespaard maar we hebben er alle
vertrouwen in dat dat nog moet lukken voor het eind van
het schooljaar. Daarom hebben we de frietkraam voor 4
juli al vastgelegd. Op die dag krijgen de kinderen als
beloning voor het harde werken tussen de middag
allemaal een frietje met snack (kroket, frikadel of
kaassoufflé).
Vervangingen
Met kunst en vliegwerk hebben we afgelopen week de leerkrachten
vervangen.
Voor komende week staan er weer diverse planningen aangegeven
maar of alles ook zo wordt ingevuld is de vraag. De kinderen worden
de dag tevoren op de hoogte gebracht en of dat ook werkelijk klopt is
nu niet altijd zeker.
Kennismaken nieuwe groep
De kinderen krijgen op dinsdag 2 juli hun rapport mee en tevens een
brief waarin staat naar welke groep ze volgend jaar gaan. Op
woensdag 3 juli maken ze dan kennis met elkaar.
Afscheid Juf Myriam
Onze clusterdirecteur Juf Myriam Rietveld gaat met pensioen en zal
dus afscheid nemen van de Wissel en de Berkenhof (waar zij ook
werkt). Op de laatste schooldag, donderdag 4 juli, zwaaien de kinderen
haar uit.
Start zomervakantie
De kinderen krijgen op donderdag 4 juli vakantie. Om 15.05u sluiten
we de deuren en gaan genieten van een welverdiende vakantie. We
zien elkaar dan weer op 19 augustus om 8.40u voor de start van het
nieuwe schooljaar.
Nieuwe (tijdelijke) clusterdirecteur
Met het vertrek van Juf Myriam, komt er ook een nieuwe tijdelijke
clusterdirecteur, totdat duidelijk is wie haar definitief gaat vervangen.
Wij zijn blij dat Salo Timmermans, ook directeur van de Zwaaikom, de
taken van Myriam over zal gaan nemen.

Sportdag groep 1 t/m 6
Helaas kon de sportdag van de groepen 1 t/m 6 weer niet doorgaan.
Deze keer vanwege de eikenprocessierups. Gelukkig hebben we er
dinsdag een leuke middag voor in de plaats geregeld met
waterspelletjes.
Vakanties schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
: 14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
: 20 december (12.35u) t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie
: 24 februari t/m 28 februari 2020
Paasweekend
: 9 april (12.35u) t/m 13 april 2020
Meivakantie
: 20 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart
: 21 en 22 mei 2020
Pinksterweek
: 29 mei (12.35u) t/m 5 juni 2020
Zomervakantie
: 10 juli (12.35u) t/m 22 augustus 2020
De studiedagen en studiemiddagen komen na de vakantie op de
kalender en in de nieuwsbrief. Vooral voor het plannen van de
vakanties is het belangrijk om te weten wanneer de vakanties zijn.
Voor tussendoorvakanties mogen wij helaas geen verlof geven.
Samenstelling nieuwe GMR
In de bijlage de brief van de GMR waarin staat aangegeven wie daarin
zitting hebben. De GMR zit aan tafel met het bestuur van Deltaonderwijs om de belangen te behartigen van ouders en personeel om
samen te zorgen voor goed Oosterhout.
De Oosterhoutse Zomerkaravaan
(gratis) Activiteiten speciaal voor
kinderen en jongeren in de
zomervakantie!
Programma
Kinderen kunnen tijdens de
Zomerkaravaan allerlei (gratis)
creatieve workshops volgen:
handlettering, schilderen en een DJ workshop bijvoorbeeld.
Voor de sportievelingen is er ook genoeg te beleven: een beachvoetbal
toernooi, Cruijf Court voetbal en de Warande triatlon.
De allerkleinsten kunnen meedoen aan de peuterdans in het Slotpark
of naar de interactieve voorstelling van Dikkie Dik in de Bussel.
Zomerspelen, zomercircus, kliederen met klei, speurtochten,
kindertheater en nog veel meer. Download het complete programma
van de Zomerkaravaan op www.oosterhout.nl/zomerkaravaan
Wist u dat …..
- Diverse groepen nog uitstapjes hebben gemaakt of gaan maken
in de laatste weken.
- De leerlingen van groep 8, die geslaagd zijn voor hun
verkeersdiploma, we bij deze feliciteren.

