
 

INFO 
 

 
Ouderbrief maart 2018 

 
nieuws:  
 
De QA (inspectie) heeft zich aangekondigd. Op 3 mei is er een informatiebijeenkomst voor de 
klassenouders (ElternvertreterInnen). Op 12/13/14 juni komen vier mensen van de inspectie 
de lessen in alle klassen bij alle leerkrachten bekijken.  
Het eindrapport ontvangen we op 5-10-2018. Dit rapport wordt in het nieuwe schooljaar met de 
ouderraad besproken.   
 
De kiss and ride zone wordt in de komende weken gerealiseerd. Alle ouders werden reeds 
geïnformeerd. Geef alstublieft zo snel mogelijk het antwoordstrookje aan uw kind mee naar 
school. In de eerste weken zal de politie opletten hoe de kiss and ride zone gebruikt wordt. De 
kinderen kunnen direct van de kiss and ride zone over het plein voor het schuttersgebouw 
door het kleine poortje op het schoolplein komen.  
 
Over de noodzakelijke bouwwerkzaamheden  voor het schoolgebouw en het schoolplein 
wordt nog voor de zomervakantie besloten. Het is goed mogelijk, dat de bouwwerkzaamheden  
volgend schooljaar beginnen. Zodra ik meer weet, wordt u verder geïnformeerd. 
  
Meneer Hühnerschulte (orthopedagoog)  gaat met ouderschapsverlof. Hij wordt vervangen 
door de orthopedagogen meneer Lindenau en mevrouw Seven. 
 
Jekits wordt voor de huidige eerste klassers 2018/19 voortgezet: Op woensdag, 25-4 zal 
meneer Dieckmann van de Kreismusikschule om 15 uur de ouders daarover informeren. De 
volgende instrumenten zijn mogelijk: gitaar, trompet, saxofoon, klarinet, accordeon, keyboard, 
viool.  
 

 
Ter herinnering – belangrijke data (ook op de website: gs-kranenburg.de ):  
24-03-2018 – 08-04-2018 paasvakantie  

opvang tijdens de vakantie van 26-03-2018 – 29-03-2018 in de OGS 
mogelijk Doodle 

16-04-2018 Boederij-bezoek E2 
 

18-04-2018 Boederij-bezoek E4 

19-04-2018 Boederij-bezoek E1 

23-04-2018 Boederij-bezoek E3 

25-04-2018 Leesnacht E2 

27-04-2018/30-04-2018 Vrije dagen, geen les,  OGS open 
Doodle!! 

01-05-2018 Feestdag, geen les, OGS gesloten 

03-05-2018 Leesnacht E1 

08-05-2018 Leesnacht E4 



 

INFO 
10-05-2018 Feestdag, geen les, OGS gesloten 

11-05-2018 Vrije dag, geen les,  OGS open 
Doodle!! 

19-05-2018– 27-05-2018 Pinkstervakantie (geen OGS!)  

29-05-2018 Leesnacht E3 

31-05-2018 Feestdag, geen les, OGS gesloten 

01-06-2018 Wandeldag van alle klassen, lessen tot uiterlijk 14 uur, geen OGS 

09-06-2018 Sprookjesfeest van alle klassen 

18-06-2018 Boederij-bezoek E2 

20-06-2018 Boederij-bezoek E4 

21-06-2018 Boederij-bezoek E1 

25-06-2018 Boederij-bezoek E3 

27-06-2018 Ouderavond nieuwe leerlingen 19.30 uur 

29-06-2018 Sportfeest 
Doodle!! 

03-07-2018 fietstraining klas 1-3 (fiets mee naar school) 

06-07-2018 Sportfeest (vervangende datum) 

09-07-2018 Rapportuitgifte  klas 1-3 
Doodle!! 

12-07-2018 Afscheid van de klassen 4, eine lessen om 11.25 uur, noodgroep: 
OGS (alleen in dringende gevallen) 

13-07-2017 Laatste schooldag 
Doodle!! 

16-07-2018 Begin van de zomervakantie 
Opvang tijdens de vakantie van 16-07-2018 – 03-08-2018 en op 
27/28-08-2018 mogelijke Doodle!! 

 

Bedankt voor uw interesse en uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Charlotte Giesbers 

 

 


