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-Vr. 05-07: Portfolio mee (week erna
vinden gesprekken plaats)
-Ma. 08-07: Kennismaken nieuwe
leerkracht
-Vr. 12-07: middag vrij + musical gr. 8
-Wo. 17-07: Meesters-/Juffendag
-Do. 18-07: Laatste schooldag!

FORMATIE 2019-2020 –

STUDIEDAGEN/VRIJE VRIJDAGMIDDAGEN –

Tussen haakjes is het aantal dagen dat de
leerkracht gemiddeld per week voor de
groep staat.

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven wat de vakantiedata zijn
in schooljaar 2019-2020. Hierbij zullen we u ook vast op de hoogte stellen
van de geplande studiedagen en vrije vrijdagmiddagen. Uiteraard komen
die ook nog in de kalender te staan, maar voor uw planning is dit wellicht
al prettig om te weten.

GROEP LEERKRACHT(EN)
1/2A - juf Eva (3)
juf Linda H. (2)
1/2B - juf Simone (2½)
juf Nancy (2½)
1/2C - juf Tanja (3)
juf Brenda (2)
1/2D - juf Eline (5)
1/2E - juf Linda V. (2½)
juf Irene (2)
1/2F - juf Sari (4½)
juf Carla (½)
3A juf Karin L. (4)
juf Brenda (1)
3B juf Evelien (2½)
juf Manon (2½)
3C juf Karin E. (5)
4A juf Alies (4)
juf Anne (1)
4B juf Evita (5)
4/5C - juf Eveline (5)
5A meester Tijs (5)
5B juf Elly (3)
juf Marianne (2)
6A meester Sander (5)
6B juf Renée (2½)
juf Marleen (2½)
7A juf Shai (5)
7B meester Herman (5)
8A juf Melissa (5)
8B meester Robert (4)
juf Patricia (1)

Studiedagen:
maandag 14 oktober 2019
woensdag 13 november 2019
maandag 3 februari 2020
woensdag 11 maart 2020
maandag 30 maart 2020
vrijdag 26 juni 2020
Vrije vrijdagmiddagen, dus om 12.00 uit:
13 september
27 september
11 oktober
8 november
22 november
6 december
20 december
17 januari
31 januari
14 februari
13 maart
27 maart
24 april
5 juni
19 juni
10 juli
17 juli

VAKANTIES 2019-2020 (en meer) –
Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2019 – vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 – vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: vrijdag 21 februari 2020 – vrijdag 28 februari 2020
Goede vrijdag /Pasen: vrijdag 10 april 2020 – maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april 2020 – vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 – vrijdag 22 mei 2020
Zomervakantie: maandag 20 juli 2020 – vrijdag 28 augustus 2020

INFORMATIEAVOND – Op 2 juli a.s. om 19.30 - 20.30 is er in La Baraque een korte presentatie van 'opvang en
onderwijs in Zevenhuizen'. De opzet van deze avond is dat alle organisaties zich kort presenteren aan de hand van een pitch,
waarna er tijdens een borrel mogelijkheid is om in gesprek te gaan.
Deze avond is bedoeld voor ouders, die geïnteresseerd zijn in de 3 scholen en 2 kinderopvangorganisaties en nog niet zeker
weten waar zij hun kind vanaf 2 september willen plaatsen en voor ouders die nog helemaal geen keuze hebben gemaakt.
Mocht u iemand kennen, die in bovenstaande categorie valt, kunt u hen attenderen op deze avond.

LUIZEN PLUIZEN –

Ieder jaar zijn we weer opzoek naar ouders, opa’s, oma’s of anderen die willen helpen met
het controleren op hoofdluis na vakanties of indien nodig, tussendoor. Carola Degeling, moeder van Maes (gr 6), Fay (gr 4) en
Liva (bijna op school) is de coördinator. Zij zal in overleg met u de data afspreken. Heeft u interesse en tijd om ons hiermee te
helpen, mail dan naar or@reigerbos.nl.

OVERBLIJF – We hebben veel kinderen die tussen de middag op school blijven eten. Op dit moment wordt het
aantal begeleidende ouders/ opa’s / oma’s wel heel schaars. Zo schaars, dat het bijna niet meer haalbaar wordt om de
kinderen op deze manier op te vangen. Hiervoor zoeken wij met spoed ouders, opa’s, oma’s of anderen die het leuk vinden
om de kinderen op te vangen. U krijgt hiervoor ook een leuke bijdrage in de vorm van een beloning. Mocht u geïnteresseerd
zijn of vragen hebben, mail dan naar overblijf@reigerbos.nl.
Helaas moeten we tevens aangeven, dat als er onvoldoende begeleiders komen, wij genoodzaakt zijn om de overblijf te
professionaliseren. Dit brengt uiteraard een behoorlijke stijging van de overblijfbijdrage met zich mee. Aangezien wij dit niet
willen, hopen wij, dat we een beroep op u hiervoor kunnen doen.

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

