LEES-WIJZER
Op de Jan Wouter word je lees-wijs
Schoolnieuws nr. 18 / 4 juli 2018

Beste kinderen en ouders,
Vandaag weer een LEESWIJZER van de
school van uw kind(eren). Nieuws van de
afgelopen weken en informatie voor de
komende weken. Graag uw aandacht
daarvoor.

Activiteitenagenda
Elke dinsdagmiddag - behalve tijdens vakanties - pleintjesactiviteiten van 15.30 - 16.30 uur. Ouders zijn
verantwoordelijk voor hun kind.
3 juli
5 juli
6 juli
6 juli
6 juli

Afscheid groep 8 (info volgt nog)
Rapport mee naar huis
Juf Marieke is afwezig; meester Henk vervangt deze morgen.
om 11.30 uur zomervakantie t/m 19 augustus
Juf Marloes trouwt: 15.30 uur in de kerk te Sommelsdijk

Onze jarigen
3 juli
6 juli
7 juli
8 juli

Mehrtab Kahase Fitwi (9 jaar)
Rafi Raufi (10 jaar)
Nahom Simon Tesfamariam (9 jaar)
Nikki van Os (10 jaar)

Hartelijk gefeliciteerd en een mooie dag.

5 Gelijke dagen model (onderwijstijden)

5 Gelijke dagen model (onderwijstijden)
Na de vakantie gaan we met 5 gelijke dagen werken (8.30 - 14.00 uur). Maar dat wist u al. Op
dit moment zijn we druk bezig om nog een aantal zaken te regelen. Daarover kan ik u nu nog
geen informatie geven. Mocht die informatie nog beschikbaar komen voor de vakantie dan doen
wij u die per mail toekomen. Mocht dit ook niet lukken dan krijgt u die informatie in de laatste
week van de zomervakantie per mail.
U kunt er vanuit gaan dat de naschoolse opvang dan geregeld is en dat uw kind(eren), indien u
dat wenst, daar aan deel kunnen nemen.

Aan het einde van het schooljaar
Beste ouders,
Tien weken heb ik op uw school als waarnemend directeur
het werk mogen doen. Daarover heb ik in de laatste
nieuwsbrief iets geschreven.
Aan het eind van dit schooljaar en het einde van mijn
werkperiode op de Jan Wouter van den Doelschool wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.
Ik wil iedereen een goede zomervakantie toewensen en
daarna weer een mooi en goed schooljaar 2018-2019.
Ik spreek de wens uit dat de Heere God Zijn zegen geeft
over al het werk wat gedaan is, maar ook over het werk wat we na de vakantie weer willen gaan
doen.
Met vriendelijke groet,
C. (Kees) Walhout, rdo

De laatste schooldag
Er is wat verwarring ontstaan door de laatste nieuwsbrief. Dat wil ik middels dit berichtje
wegnemen. Aanstaande vrijdag 6 juli hebben we onze laatste schooldag. Daarna gaan we 6
weken vakantie houden.
Vanwege het huwelijk van juf Marloes zijn we vrijdag om 11.30 uur vrij!!

Huwelijk juf Marloes
Volgende week vrijdag 6 Juli hopen juf Marloes en haar vriend in het
huwelijk te treden. De leerlingen van groep 7b-8 zijn uitgenodigd. U krijgt
daarover z.s.m. informatie.
De juf wil verder iedereen uitnodigen voor de kerkdienst die om 15.30 uur
gehouden wordt in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Van harte welkom!

gehouden wordt in de Exoduskerk te Sommelsdijk. Van harte welkom!

Schoolgids / informatie
De laatste weken zijn we druk bezig geweest om de schoolgids op een andere manier op te
maken. De opmaak is nu gereed en we moeten nog even bekijken op welke wijze wij die voor u
beschikbaar gaan stellen.
Daarnaast stond er in de schoolgids ook altijd heel veel informatie voor ouders. Deze zal nu
apart voor u ter beschikking komen. We proberen dit nog voor de vakantie te doen. Als dat niet
lukt wordt het de 1e week na de zomervakantie.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15-10-18 t/m vr 19-10-18
24-12-18 t/m vr 04-01-19
04-03-19 t/m vr 08-03-19
19-04-19 t/m vr 03-05-19
30 -05-19 t/m vrij 31 -05-19
10-06-19
08-07-19 t/m 16-08-19

Na overleg is besloten om op de volgende dagen
studiemomenten in de plannen.
8 november
De leerlingen zijn de hele dag vrij.
19 februari
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
18 april
De leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.
Zet u deze data ook in uw agenda?

Dit is echt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
.
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Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier
afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u
info@jwvddoel.nl toe aan uw adresboek.
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