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Avondvierdaagse
Zin om te wandelen? Yes, dat kan!
Van maandag 24 t/m donderdag 27 juni is de
Avondvierdaagse. En het zou ontzettend leuk zijn als jij
ook meedoet.
Inschrijven is alleen mogelijk via de website
van www.a4dw.nl (dus niet bij de start en ook niet
collectief met school). Natuurlijk is het leuk om met
klasgenootjes af te spreken!

Agenda
Vrijdag 23 mei
Extra informatieochtend

Donderdag 30 mei

Hemelvaart/kinderen zijn vrij

Vrijdag 31 mei
Kinderen zijn vrij

Vrijdag 14 juni

Informatieochtend/rondleiding

Schoolplan
Op 15 januari heeft een aantal ouders meegedacht over
het schoolplan voor de komende 4 jaar. Het was een hele
fijne avond waarbij wij feedback en ontwikkelpunten
hebben meegekregen. Deze punten hebben wij
meegenomen in ons schoolplan. Graag nodig ik u uit om
het (concept)meerjarenplan met u te delen.
Dinsdag 4 juni van 19.30 – 21.00 uur
Wilt u per email directeur@dewaterkant.net laten weten of
u aanwezig bent?

Dansdag en zomerfeest
Op donderdag 11 juli is er een feestelijke afsluiting van dit
schooljaar. Noteer deze dag alvast in uw agenda, want dit
wilt u niet missen. De leerlingen zullen een fantastische
dansvoorstelling (14.00uur) geven en vervolgens zal er een
gezellige middag zijn voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Het thema is Let’s swing!

Muziekoptreden groep 5, 6 en 7

Maandagochtend a.s. om 8.30 uur
bent u van harte uitgenodigd voor het
optreden van groep 5,6, en 7 in de
aula.

Maandag 3 juni t/m 11 juni
Eind cito groep 3 t/m 7

Vrijdag 07 juni
Nieuwsbrief 14

Ziekmeldingen via het ouderportaal
Graag willen wij u vragen de absenties door te geven via
het ouderportaal. De leerkracht kan dan direct de
meldingen van zijn/haar groep inzien. Ook meldingen voor
een tandartsbezoek e.d. kunnen via het ouderportaal
doorgegeven worden.

Vakantiebieb
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen,
vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens
de vakantie deze terugval tegengaat.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. Bijvoorbeeld Deze mop is
top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara
Bos, Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en De
Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store of
Google Play Store.
Een lidmaatschap is niet nodig.
De VakantieBieb voor kinderen
opent op 1 juni. Vanaf 1 juli
zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en
met 31 augustus.

Verjaardagen
17 mei t/m 06 juni

mei
20
21
22
24
25
26
26
27
29
30
30

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Groep
Myla
5
Pilou
1/2D
Louise 3A
Ziva
7
Salma 3B
Jennate 3A
Lou
5
Kalle
6
Demir 4
Felix
5
Ka
4/5

juni
juni
juni
juni

Groep
Esra 1/2B
Aysen 1/2A
Susanne 6
Nathalie 8A

juni
1
2
6
7

Schoolvakanties en vrije dagen
Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019

Feestdagen:
Goede vrijdag
Hemelvaart
Pinksteren

19 april 2019
30 mei 2019
10 juni 2019

Vrije (mid)dagen:
Vrijdag (hele dag)
Vrijdagmiddag

31 mei
12 juli

2019
2019

Studiedagen:
Daarnaast zijn er studiedagen gepland voor het komende schooljaar. We
hebben er naar gestreefd deze evenwichtig over het jaar te verdelen.
Dinsdag
11 juni
2019
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