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Kranenburg, 26-10-2017 

Beste ouders/verzorgers,   

Binnenkort zal de Schulpflegschaft navraag doen, hoe tevreden u bent met de nieuwe 

dagindeling op school. Wij hopen op uw enthousiaste deelneming. Daarnaast organiseert de 

Schulpflegschaft een informatieavond voor ouders (zie 22-11-2017), die wij u graag 

aanbevelen. Veel collega’s zullen op die avond ook aanwezig zijn. Wij willen de 

Schulpflegschaft voor hun werk alvast hartelijk bedanken. 

Ter herinnering hierbij de belangrijkste data tot en met januari 2018: 
 

06-11-2017     lesbegin na de herfstvakantie 
08-11-2017 Infoavond voor klas 4a en 4b: overgang van de 

basisschool naar het middelbaar onderwijs 
10-11-2017    Radfahrprüfung van de 4e klas,  

einde van de les voor de 1e, 2e, 3e  en 4e schooljaar om 
9:25 uur, OGS vindt plaats 

13-tot 17-11-2017 Elternsprechwoche klas 1-3 (precieze tijden volgen 

van de klassenleraren) 
19-11-2017 St. Maarten: begin 17.30 uur in de kerk St. Peter en Paul 
22-11-2017    Pakjes pakken voor de kinderen in Oost-Europa 
22-11-2017 Elternabend om 20.00 uur: „Grenzüberschreitungen-

vorbeugen, erkennen und damit umgehen lernen“. 
Inloop om 19.30 uur, er is een gastspreker van de 
Radboud Universiteit aanwezig 

27-11 tot 01-12-2017 Elternsprechwoche Klasse 4 (precieze tijden volgen 

van de klassenleraren) 
29-11-2017 Einschulungsparcour (E-klassen les van 7.55 uur tot 

9.25 uur, Klas 3 en 4 les van 9.50 uur tot 12.25 uur). 

Navraag OGS volgt. 
05-12-2017 Sinterklaasviering (project dag van het 1e tot en met het  

4e uur, daarna gewoon les) 
10-12-2017 koor klas 3 en 4 op de Nikolausmarkt in Kranenburg 

(vrijwillige deelname, navraag volgt) 
20-12-2017 Advents zingen door alle klassen om 7.55 uur. Ouders 

zijn van harte welkom. 
22-12-2017 les tot 10.35 uur 
23-12-2017 tot en met 06-01-2018 kerstvakantie  
08-01-2018    lesbegin na de kerstvakantie 
01-02-2018 Rapport klas 3 en 4, einde les om 10.35 uur, E-Klassen 

gewoon les 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u gerust contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Charlotte Giesbers und Anni Clees 

http://www.gs-kranenburg.de/

