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 26-04-2019 
 

 

Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Rein van Veen aanwezig op 
Dinsdag 7 mei vanaf ongeveer 12.00 

uur tot 15.00 uur. Woensdag 8 mei 

vanaf ongeveer 12.00 uur tot einde 

schooldag.  
 

Schoolzwemmen 
Vanaf 6 mei gaan we met de groepen 

5 t/m 8 weer schoolzwemmen op de 

maandagmiddag. Zwemkleding mee en 

op de fiets naar school. 

           
 

Voorstelling 10 mei 
Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 

is er vrijdag 10 mei een voorstelling 

op school. 

 

Nemo 10 mei 
Vrijdag 10 mei gaan de kinderen  

van groep 4 t/m 8 naar Nemo  

te Amsterdam. 

 

We vertrekken om 8.00 uur  

vanaf school. Graag om 7.55  

uur aanwezig zijn.  

 

De kinderen nemen allemaal een 

lunchpakketje mee, wij zorgen voor 

wat lekkers.  

 

Bij aankomst gaan we eerst een 

rondvaart doen door Amsterdam. 

Aansluitend het bezoek aan Nemo. 

We verwachten zo rond 18.00 uur 

weer bij school te zijn. 

 

 

Schoolfruit 
Vanaf nu is er geen schoolfruit meer! 

Wilt u de kinderen zelf weer fruit 

meegeven. 
 

 

Hoofdluis geconstateerd 
Er is weer hoofdluis geconstateerd, 

wilt u uw kind goed controleren en 

eventueel behandelen!! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpubblestorage.blob.core.windows.net%2Ff1bc20f5%2Fcontent%2F2018%2F2%2F8a9e0924-aea8-45df-b103-4e0eb740ecfe.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.texelsecourant.nl%2Fnieuws%2Fgezondheid%2F38271%2Foefen-zwemmen-met-reuma-patienten-vereniging-texel&docid=X125wh2IIzHZJM&tbnid=ncfp5OXEtYslbM%3A&vet=10ahUKEwie9NqjwaXaAhVD16QKHQXwCMoQMwg3KBEwEQ..i&w=620&h=365&bih=771&biw=1280&q=zwemmen&ved=0ahUKEwie9NqjwaXaAhVD16QKHQXwCMoQMwg3KBEwEQ&iact=mrc&uact=8


 

 

Vakantierooster 2019-2020 
Inmiddels is het vakantierooster 

voor het komende schooljaar (2019 – 

2020) bekend. Het leek ons goed om 

dit bij jullie onder de aandacht te 

brengen. Hieronder treffen jullie het 

rooster aan: 
 

Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 

      
Kerstvakantie   23 dec. t/m 3 januari  

 
Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari  
      

Goede Vrijdag    10 april  
      

Pasen        13 april  
       
Meivakantie        27 april t/m 8 mei 

       
Hemelvaart       21 en 22 mei  

     
Pinksteren         1 juni 2020 

       
Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus 

 

 
 

Schooltijden 
Het huidige schooljaar werken wij, 

wat betreft de schooltijden, met het 

zgn. 5 gelijke dagen model. In het 

najaar is de invoering van dit model 

geëvalueerd. Uit die evaluatie is 

gebleken dat 95,7% van de ouders 

en/of verzorgers tevreden (43,5%) 

of heel tevreden (52,2%) is over de 

huidige schooltijden. Wij hebben 

onlangs binnen de MR gesproken over 

de schooltijden.  

 

 

Er is besloten dat de huidige 

schooltijden ongewijzigd blijven.  

Dit houdt dus in dat de groepen 3 

t/m 8 iedere dag van 08.30 tot 14.15 

uur naar school gaan en dat de 

leerlingen van de groepen 1 en 2 op 

maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag ook van 08.30 tot 14.15 uur 

naar school gaan. De groepen 1 en 2 

gaan op woensdag van 08.30 tot 

12.00 uur naar school. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het functioneren van de 

schoolapp 
Wij hebben begrepen dat het niet 

iedereen lukt om de schoolapp (daar 

kunnen jullie ook de klassenapp 

vinden) succesvol te installeren en te 

onderhouden. We gaan dan ook op 

woensdag 8 mei en vrijdag 24 mei 

(beide dagen om 14.15 uur) twee 

korte bijeenkomsten organiseren om 

het een en ander uit te leggen 

omtrent het gebruik van deze app. 

We hebben Anouk Piening bereid 

gevonden om dit te doen. Alvast 

hartelijk dank daarvoor! Iedereen is 

tijdens genoemde data en tijdstippen 

welkom!  

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwr04.web2work.nl%2FPortals%2F127%2Fimages%2Fschoolvakanties.jpg%3Fver%3D2016-11-09-152420-600&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkameleon.wereldkidz.nl%2FActueel%2FVakantierooster&docid=MWHzFWN0pd8F3M&tbnid=Wp1ZrQE8r5CsnM%3A&vet=10ahUKEwixsobCne3hAhVc6qYKHY9ABpYQMwhiKBQwFA..i&w=207&h=165&bih=771&biw=1280&q=vakantierooster&ved=0ahUKEwixsobCne3hAhVc6qYKHY9ABpYQMwhiKBQwFA&iact=mrc&uact=8


Excursie groep 7 en 8 
Groep 7 en 8 gaan op 27 mei in het 

kader van het IVN-project op 

excursie naar een beverburcht in de 

buurt van Exloo.  

Wie kan er rijden op deze 

maandagmorgen rond 10 uur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rommelmarkt, 15 juni 
Het duurt nog even maar zaterdag 15 

juni houden we onze wel bekende 

rommelmarkt.  

 

Wilt u weer spullen voor ons 

bewaren, wij zijn er heel erg blij 

mee!! 

 

Ook dit jaar is het weer bij de 

familie Dekker op de hoek 

Dorpsstraat/Emmerstraat, 

van 13.00 tot 15.00 uur 

 

 

 

 

“Wandelvierdaagse”  
Onderaan dit infobulletin “hangt” een 

flyer van de Gymvereniging Sleen, 

betreffende de “wandelvierdaagse”, 

die gehouden wordt van 11 juni t/m 

14 juni. 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag 10 mei 

 



            

                             
 

 

11 juni tot en met 14 

juni 2019 
 

Gymvereniging Sleen organiseert ook dit jaar weer de 

“Wandelvierdaagse”. 

 

Ga je mee? 
Binnenkort zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar op 

verschillende adressen in Sleen. 

 

                                             
 


