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Belangrijke	  data	  	  
Dinsdag	  9	  juli	  

!	  schoolreis	  groep	  7	  
Woensdag	  10	  juli	  
!	  waterdag	  OB	  

!	  12.30-‐13.30	  uur,	  gelegenheid	  voor	  ouders	  
om	  afscheid	  te	  nemen	  van	  Lydia	  en	  Mirjam	  
Donderdag	  11	  juli	  

!	  laatste	  schooldag	  
Vrijdag	  12	  juli	  	  
!	  studiedag	  en	  kinderen	  vrij	  

Maandag	  16	  juli	  t/m	  vrijdag	  23	  augustus	  	  
!	  zomervakantie	  
Maandag	  26	  augustus	  	  

!	  eerste	  schooldag	  
	  
Vakanties	  en	  vrije	  dagen	  volgend	  jaar	  

Start	  schooljaar	  –	  maandag	  26	  augustus	  2019	  
Studiedag	  –	  woensdag	  2	  oktober	  
Herfstvakantie	  –	  maandag	  21	  tot	  en	  met	  

vrijdag	  25	  oktober	  
Studiedag	  –	  maandag	  26	  oktober	  

Sinterklaas	  –	  donderdagmiddag	  5	  dec	  
Kerstdiner	  –	  donderdagmiddag	  19	  december	  
Kerstvakantie	  –	  vrijdagmiddag	  20	  december	  

tot	  en	  met	  3	  januari	  2020	  
Studiedag	  –	  maandag	  6	  januari	  
Studiedag	  –	  vrijdag	  14	  februari	  

Voorjaarsvakantie	  –	  maandag	  17	  tot	  en	  met	  
vrijdag	  21	  februari	  
Paasvakantie	  –	  vrijdag	  1	  tot	  en	  met	  maandag	  

13	  april	  
Meivakantie	  –	  maandag	  27	  april	  tot	  en	  met	  
vrijdag	  8	  mei	  

Hemelvaartvakantie	  –	  donderdag	  21	  en	  
vrijdag	  22	  mei	  
Studiedag	  –	  vrijdag	  29	  mei	  

Pinksteren	  –	  maandag	  1	  juni	  
Studiedag	  –	  vrijdag	  3	  juli	  
Zomervakantie	  –	  maandag	  6	  juli	  tot	  en	  met	  

vrijdag	  14	  augustus	  2020	  
	  	  

Verslag	  MR	  vergadering	  
Op	  donderdag	  4	  juli	  kwam	  de	  MR	  voor	  de	  

laatste	  keer	  dit	  schooljaar	  bij	  elkaar.	  Voor	  
Stani	  (vader	  Zeno	  en	  Idas)	  en	  Mathijn	  
(leerkracht	  BB3)	  was	  het	  de	  laatste	  keer	  dat	  zij	  

erbij	  waren,	  zij	  verlaten	  de	  MR.	  Ook	  Koen	  
(leerkracht	  BB3)	  keert	  niet	  meer	  terug	  in	  de	  
MR.	  Wij	  danken	  hun	  zeer	  voor	  hun	  bijdrage	  in	  

de	  afgelopen	  jaren.	  
	  	  
Madeleine	  nam	  ons	  mee	  in	  de	  stand	  van	  

zaken	  omtrent	  de	  formatie,	  het	  budget	  en	  het	  
werkverdelingsplan.	  Het	  Schoolplan	  kwam	  ook	  
ter	  sprake.	  Na	  input	  opgehaald	  te	  hebben	  bij	  

leerkrachten,	  ouders,	  MR	  en	  OR	  konden	  wij	  
het	  definitieve	  plan	  nu	  vaststellen.	  Verder	  
stonden	  we	  stil	  bij	  de	  MR	  enquête.	  Deze	  is	  

door	  ca	  50	  ouders	  ingevuld	  en	  levert	  erg	  veel	  
nuttige	  en	  praktische	  verbetertips	  en	  zal	  door	  
de	  MR	  komend	  schooljaar	  als	  vertrekpunt	  

voor	  de	  agenda	  genomen	  worden.	  
	  	  

Voordelig	  dagje	  uit?	  
Op	  de	  site	  goedkoop-‐treinkaartje.nl	  vindt	  u	  
allerlei	  aanbiedingen	  die	  een	  dagje	  reizen	  met	  

de	  trein	  heel	  aantrekkelijk	  maken.	  Zo	  wordt	  
een	  dagje	  uit	  met	  het	  hele	  gezin	  een	  stuk	  
voordeliger.	  	  

	  

	  
	  	  
Vakantiebieb	  	  
Je	  vakantie	  wordt	  nog	  leuker	  met	  de	  

VakantieBieb,	  een	  cadeautje	  van	  de	  biblio-‐
theek.	  In	  de	  VakantieBieb	  -‐app	  vind	  je	  meer	  
dan	  60	  e-‐books	  voor	  jong	  en	  oud,	  die	  je	  twee	  

maanden	  mag	  lenen	  (t/m	  31	  augustus).	  Ook	  
als	  je	  geen	  lid	  bent	  van	  de	  Bibliotheek.	  Je	  leest	  
de	  e-‐books	  eenvoudig	  op	  je	  tablet	  of	  

smartphone.	  Ga	  naar	  Google	  Play	  of	  de	  App	  
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Store	  en	  download	  de	  app.	  De	  geselecteerde	  
e-‐books	  komen	  op	  de	  boekenplank	  in	  de	  app	  

te	  staan.	  Na	  het	  downloaden	  is	  voor	  het	  lezen	  
van	  de	  e-‐books	  geen	  internetverbinding	  meer	  
nodig.	  Heerlijk	  lezen	  dus,	  de	  hele	  vakantie	  

lang,	  zonder	  dat	  je	  een	  koffer	  vol	  boeken	  mee	  
hoeft	  te	  zeulen.	  
	  

	  
	  
Volgend	  schooljaar	  

De	  komende	  week	  starten	  we	  al	  met	  de	  
interne	  verhuizing	  in	  verband	  met	  de	  komst	  
van	  de	  Brede	  School	  Annie	  MG	  Schmidt.	  Hun	  4	  

bovenbouwgroepen	  komen	  een	  jaar	  lang	  bij	  
ons	  inwonen	  op	  onze	  tweede	  verdieping.	  De	  

kinderen	  hebben	  al	  kennisgemaakt	  en	  er	  ligt	  al	  
een	  plan,	  gemaakt	  door	  een	  delegatie	  van	  
kinderen	  van	  beide	  scholen,	  om	  in	  de	  eerste	  

of	  tweede	  week	  een	  spelletjesochtend	  te	  
organiseren	  zodat	  de	  bovenbouwers	  elkaar	  
leren	  kennen.	  

We	  hebben	  al	  kasten	  en	  magazijnen	  voor	  ze	  
leeggemaakt,	  vooral	  Karin,	  Arianne	  en	  Rob	  
hebben	  hard	  gewerkt	  aan	  de	  voorbereiding!	  

In	  de	  vakantie	  worden	  de	  lokalen	  ook	  geverfd,	  
de	  digiborden	  worden	  verhuisd	  en	  komen	  de	  
spullen	  van	  de	  Annie	  naar	  ons	  toe.	  

In	  de	  laatste	  week	  van	  de	  vakantie	  werken	  alle	  
leerkrachten	  weer	  en	  zorgen	  we	  dat	  alles	  klaar	  

is	  wanneer	  we	  u	  en	  de	  kinderen	  weer	  zien	  op	  
maandag	  26	  augustus.	  Dan	  krijgt	  u	  ook	  de	  

nieuwe	  schoolgids	  2019-‐2020	  uitgereikt.	  
	  
Photobooth	  Meidoorn	  Festival	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  


