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Vakanties Uithoorn 2016-2017

Volgend schooljaar!!!
 Herfstvakantie 2016:
ma. 17 okt. t/m vrij. 21 okt.
2016
 Kerstvakantie 2016:
ma. 26 dec. t/m vrij. 6 jan.
2017
 Voorjaarsvakantie 2017:
ma. 27 febr. t/m vrij. 3 mrt.
2017
 Pasen 2017:
vrij. 14 t/m ma. 17 april
2017
 Meivakantie 2017:
ma. 24 t/m vrij. 28 april
2017
 Hemelvaart 2017:
do. 25 t/m vrij. 26 mei 2017
 Pinksteren 2017:
ma. 5 t/m vrij. 9 juni 2017
 Zomervakantie 2017:
vrij. 21 juli t/m vrij. 1 sept.
2017
(aan deze publicatie kunnen
geen rechten worden ontleend.)

Schooljaar 2015-2016:
 Meivakantie 2016:
ma. 25 april t/m vrij. 6 mei
2016
 Pinksteren 2016:
ma. 16 mei 2016
 Zomervakantie 2016:
vrij. 15 juli t/m vrij. 26 aug.

Redactie nieuwsbrief: Fred Half

Nieuwsbrief nr. 10 schooljaar 2015-2016
Tweede schriftelijke rapport 2015-2016
De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen op maandag 14 maart het tweede schriftelijke rapport van dit
schooljaar ontvangen. Onderaan het rapport vindt u ook een verslag van de afgenomen toetsen
van ons Leerlingvolgsysteem. Als er bij een item niets vermeld staat, is er voor deze periode geen
versie van het vakgebied beschikbaar en dus ook niet door ons afgenomen.

Maartgesprek over tweede rapport 2015-2016
Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen met de leerkracht van hun kind(eren) een afspraak
maken voor een gesprek over de vorderingen van hun kind(eren). Deze maartgesprekken worden
gevoerd in de week van 21 t/m 23 maart. Een uitnodigingsbrief heeft u mogelijk al ontvangen van
de leerkracht van uw kind(eren). Wilt u zo vriendelijk zijn het strookje uiterlijk woensdag 16
maart in te leveren, zodat wij de gesprekken op een juiste wijze kunnen inplannen en u ook tijdig
hierover kunnen informeren. Bij voorbaat dank!!!

Excursie groep 6 en 7 naar het Rijksmuseum
In een museum mag je alleen maar kijken… behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijks leven uit de
Gouden Eeuw. Proef de specerijen uit verre landen, ruik
het atelier van een meesterschilder, voel de jurken van
rijke dames en ontdek de geluiden van de Nachtwacht.
Op woensdag 9 maart gaan de kinderen van groep 6 en 7 gezamenlijk een bezoek brengen aan
het Rijksmuseum voor de activiteit ''Proef de Gouden Eeuw". Voor dit uitstapje is geen ouderhulp
nodig, omdat we door de museumbus bij onze school worden opgehaald en teruggebracht.
De kinderen van groep 6 en 7 zullen deze dag wel wat later terugkomen op school, vermoedelijk rond 12.45. Noteer dit alvast in uw agenda en laat het eventueel de kinderopvang alvast weten.

Podiumavond
Dit schooljaar 2015-2016 staat er op onze
school een podiumavond gepland op
woensdagavond 30 maart 2016.
Tijdens deze podiumavond zullen de kinderen
van alle groepen hun talenten laten zien en
daarom is het thema: “Toermalijn toont talent”.
De leerlingen zullen deze avond een dansje, een lied of een andere act presenteren.
Per groep rekenen we op ongeveer 10 minuten vulling van het programma.
Hierbij willen we u nogmaals uitnodigen de podiumavond van dit schooljaar op woensdag
30 maart a.s. aanwezig te zijn in de dubbele gymnastiekzaal van de Brede school Legmeer.
Het programma van deze avond is:
18.30 uur
deuren gymnastiekzaal open en inloop en kaartcontrole aan deze deur
19.00 uur
start programma: diverse optredens van kinderen
20.30 uur
einde van het programma
We gaan voor het optreden van de kinderen een verhoogd podium huren en opbouwen, zodat
hopelijk dit jaar iedereen van zijn zitplaats wel alles goed kan bekijken. Dit brengt extra onbegrote
kosten met zich mee en daarom gaan we toegangskaartjes voor deze avond verkopen. We kunnen maximaal 600 personen in de zaal plaatsen. Alle (ongeveer 180) kinderen van onze school
zitten vooraan bij hun groep op matten en banken.
Voor 600 -180 = ruim 400 personen plaatsen we stoelen. We hebben 137 gezinnen op school.
Per gezin (400:137) zijn dus drie kaarten beschikbaar. Elk kaartje kost € 1,00. Voor de kinderen
die al naar onze school gaan, hoeft geen kaartje gekocht te worden. Zij zitten immers al in de
zaal bij hun klas!
De kaartverkoop vindt plaats op maandag 7 maart en woensdag 9 maart van
8.15 – 9.00 uur en van 11.45 – 12.30 uur in het kantoor van onze conciërge Ton Groot.
Gelieve gepast te betalen! Mocht u nog 1 of 2 kaarten meer willen, dan kunt u dit tijdens het afhalen van uw kaarten bij Ton aangeven. Dit wordt dan genoteerd en als er kaarten na
9 maart overblijven, nemen we contact met u op om u evt. aan die extra kaart(en) te helpen!
Zorg er wel voor op woensdagavond 30 maart uw kaarten bij de deur van de gymnastiekzaal te kunnen tonen. Zonder kaart geen toegang! De kaarten zullen bij de deur worden ingenomen! Om 19.00 uur sluiten we de zaaldeur!

