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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Na een hele lange vakantie is het eindelijk weer zover: we mogen weer naar
school! In de afgelopen week zijn de meesters en juffen al druk bezig geweest
de lokalen weer startklaar te maken en we zitten weer bijna in het werkritme.
In de eerste schoolweek zullen de kinderen weer geluizenpluist worden. We
kiezen dit jaar voor een nieuwe opzet. We controleren niet meer per groep,
maar de hele school tegelijk. Dit doen we in de gymzaal. Alle groepen komen
dan om de beurt langs.
Hiervoor hebben we ouders nodig die ons willen helpen. Aanmelden kan bij de
leerkracht van uw kind. De eerste controle is a.s. woensdag om 8:30 uur.
Het helpt enorm als u thuis uw kind ook al controleert op hoofdluis en
eventueel een behandeling geeft als dit nodig is. Mochten er tijdens het
luizenpluizen op school luizen of neten gevonden worden, dan hoort u dit
natuurlijk van ons.
In een vorige e-mail schreef ik u dat mijn werkdagen maandag en woensdag
zouden zijn, maar dit is gewijzigd naar maandag en donderdag.
U kunt mij bereiken op het emailadres directie.vanhasseltschool@proceon.nl
Een hartelijke groet, ook namens het team,
Willemien Trommel

ZOMER-MUZIEKFEEST
Wat een feest! Op dinsdag 11 september klinkt er
de hele dag zang en muziek door de school.
Majel

Lustenhouwer

(o.a.

oud-dirigent

bij

Kinderen voor Kinderen) komt workshops geven
aan alle groepen. Tijdens de workshop leren de
kinderen een aantal liedjes en de daarbij behorende bewegingen en ritmes.
In de bovenbouw worden er zelfs canons geoefend! Majel begeleidt de
kinderen zelf met instrumenten en doet dat met groot enthousiasme.
’s Avonds kunt u samen met de kinderen genieten van de verschillende
optredens van alle groepen. En natuurlijk mag u ook meedoen!
Om 19:00 uur begint de voorstelling, om 18:50 uur gaat de deur open.

INFORMATIEAVOND
Op maandag 17 september verwachten wij alle ouders op de informatieavond.
Het programma is als volgt:
19:00 uur eerste informatieronde
19:30 uur tweede informatieronde
De leerkrachten zullen op deze avond informatieavond uitleg geven over het
lesprogramma en de activiteiten die voor dit schooljaar gepland staan.

ZONNEBLOEMWEDSTRIJD
We hebben al veel mooie foto’s van zonnebloemen mogen ontvangen. Alle
foto’s komen op een mooie plek in de school te hangen. Aan het einde van
deze week zal de winnaar bekend gemaakt worden.

KALENDER SEPTEMBER 2018
5 september

Controle hoofdluis

11 september

Zomer-muziekfeest

12 september

Start verkoop loten Jantje Beton (groep 7/8)

17 september

Informatieavond

18 september

Schoolreis groep 3 t/m 6

1-3 oktober

Kamp groep 7/8

4 oktober

vrije dag groep 7/8

5 oktober

Opening Kinderboekenweek

10 oktober

Spelletjesochtend groep 1 t/m 4

12 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

15 oktober

Schoolfotograaf

22-26 oktober

HERFSTVAKANTIE

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019
2018
Herfstvakantie

maandag 22 oktober 2018 – vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019

2019
Voorjaarsvakantie

maandag 18 februari – vrijdag 22 februari

Meivakantie

vrijdag 19 april – vrijdag 3 mei

Hemelvaart

donderdag 30 mei – vrijdag 31 mei

Pinksteren

maandag 10 juni

Zomervakantie

maandag 15 juli – vrijdag 23 augustus

VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019
2018
31 oktober 2018

alle leerlingen vrij

23 november 2018

groep 1-4 vrij

6 december 2018

groep 1-4 vrij

21 december 2018

alle leerlingen om 12 uur vrij

2019
25 februari 2019

alle leerlingen vrij

24 mei 2019

groep 1-4 vrij en groep 5-8 om 12 uur vrij

11 juni 2019

groep 1-4 vrij

21 juni 2019

alle leerlingen vrij

12 juli 2019

alle leerlingen om 12 uur vrij (start zomervakantie)

