Kranenburg, 28.04.2017
Beste ouders,
Afgelopen donderdag hebben Uw kinderen met veel plezier en met Okido Koningsdag gevierd. De
vreugde en teamgeest was duidelijk zichtbaar en voelbaar bij dit Nederlandse sport- en speelfeest.
Bij deze heel veel dank aan alle ouders die op deze dag actief hun steentje hebben bijgedragen –
zonder U was deze dag in deze schitterende vorm niet mogelijk geweest!
Ook in mei hebben Uw kinderen en wij Uw ondersteuning nodig – van 15 tot en met 19.05.2017
vindt op onze school de circus-projectweek plaats. De week wordt afgesloten met een
circusvoorstelling waarbij we dan ook afscheid zullen nemen van mevrouw van Asch.
Projectweek-informatie:
Maandag, 15.05.2017: 7:55 – 11:25 uur, onderwijs in kader van het circusproject
Dinsdag, 16.05.2017: 7:55 – 12.25 uur, onderwijs in kader van het circusproject
Woensdag, 17.05.2017: 7:55 – 11.25 uur, onderwijs in kader van het circusproject
Donderdag, 18.05.2017: 7:55 – 12:25 uur, onderwijs in kader van het circusproject
Vrijdag, 19.05.2017:
7:55 – 11:25 uur, onderwijs in kader van het circusproject
14:30 – ca. 17:30 Uhr: De laatste voorbereidingen, circusvoorstelling en afscheid van mevrouw van
Asch
Belangrijk!!! De circusvoorstelling (19.05.2017, 14:30 – 17:30 Uhr) is een verplichte, als onderwijs
aangerekende, bijeenkomst.
Voor een goede planning en opvanggarantie van Uw kind door de OGS tijdens de projectweek is
het dringend nodig, dat U Uw opvangbehoeftes in de aktuele Doodle-omvraag invult!
Tijdens de projectweek, zouden wij het zeer op prijs stellen als wij ook hier Uw steun zouden
kunnen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld: taart en cake-donaties, actieve bijdrage op 19.05.2017
en natuurlijk ondersteuning in de projektgroepen. Bij deze alvast heel veel dank aan de al
aangemelde helpers. Als U ook tijd en zin heeft Uw kind en ons hierin te ondersteunen, taart of
cake te doneren, neem dan a.u.b. contact op met de klassenvertegenwoordiger de van Uw kind.
Het Jekits-Programma gaat ook in het komende schooljaar 2017/18 verder. Over dit thema komt nog
een informatiemiddag of -avond met onder andere informatie over de instrumenten die de
deelnemende kinderen kunnen kiezen. De exacte datum volgt nog.
Dinsdag, 20.06.2017 hebben alle kinderen een schoolwandeldag (schoolreisje). De kinderen in de
flexklassen E1-E4 zullen dan de Krefelder dierentuin bezoeken. De kinderen uit de klassen 3 en 4
zullen het openluchtmuseum in Arnhem bezoeken. De onderwijstijden op deze dag zijn:
Klas E1-E4: 7:55 – 15:15 uur
Klas 3 en 4: 7:55 – 16:15 uur
Nadere informatie krijgt U nog via de klassenleiding (leraar/lerares) van Uw kind.
De kinderen uit de 4de klas zullen tevens het klimbos in Kleve bezoeken: 4a op 09.06.2017, 4b op
14.06.2017. Verdere informatie komt te zijner tijd via een informatieschrijven voor de klas.

De kinderen in de 3de klas hebben binnenkort VERA- vergelijkingstoetsen en hebben hierover een
informatiebrochure ontvangen.
Duits: 04 en 09.05.2017
Wiskunde: 11.05.2017
In juli vindt het eerste ouder-café plaats (waarschijnlijk op 5.07.2017). Dit forum biedt U de
mogelijkheid om gedachtes over aktuele thema‘s in informele en aangename sfeer met anderen uit
te wisselen en mee te denken over de verdere ontwikkeling van de school. U kunt uw wensthema’s
mededelen aan de klassenvertegenwoordiger van Uw kind. Voor het ouder-café zullen 1-2 leraren
een wensthema voorbereiden en met U tijdens het ouder-café verder discussiëren.
Op 10.07.2017 krijgen de kinderen van de klassen 1-3 hun rapport. Voor deze kinderen zal het
onderwijs op deze dag eindigen op 10:40. De mogelijkheid om het rapport te bespreken zal nog via
de klassenleider/leidster van Uw kind bekend worden gemaakt.
Op 13.07.2017 nemen we afscheid van onze vierde klas kinderen en krijgen zij hun rapport. Het
onderwijs eindigt op deze dag voor de klassen 1-3 om 11:25.
14.07.2017 is de laatste schooldag van dit schooljaar en deze eindigt om 10:40 uur.
De zomervakantie begint op 17.07.2017 en eindigt op 29.08.2017.
Het onderwijs begint weer op 30.08.2017 om 7:55.
Extra vakantiedagen (aanvragen) direct voor en na de vakantieperiode is niet mogelijk!
Overzicht van alle data:
01.05.2017:
04., 09., 11.05.2017:
15. – 19.05.2017:
19.05.2017: 14:30 – ca. 17:30 Uhr
25.05.2017:
26.05.2017:
05., 06.06.2017:
05.07. 2017(verwacht):
09.06.2017:
14.06.2017:
15.06.2017:
16.06.2017:
20.06.2017:
10.07.2017:
13.07.2017:

Dag van de arbeid – geen onderwijs
VERA-toetsen derde klassen
Projectweek circus (lestijden zie boven)
Afsluitende circusvoorstelling projectweek, Afscheid
mevrouw van Asch
Hemelvaartsdag, feestdag, geen onderwijs
flexibele vrij dag, geen onderwijs
Pinksteren, geen onderwijs
Ouder-café
Klimbos Kleve Klasse 4a
Klimbos Kleve Klasse 4b
Sacramentsdag, feestdag, geen onderwijs
flexibele vrij dag, geen onderwijs
Schoolwandeldag
(flex: 7:55 – 15:15 uur, klassen 3, 4: 7:55 – 16:15 uur)
Overhandigen rapport klassen 1-3, onderwijs eindigt om
10.40 uur
Afscheid vierde klassen, overhandigen rapport vierde
klassen,
Onderwijs eindigt voor de klassen 1-3 om 11:25 uur

14.07.2017:
17.07.2017:
30.08.2017:

Laatste schooldag van het schooljaar 2016/17, onderwijs
eindigt om 10:40 uur
Begin van de zomervakantie
Start van het nieuwe schooljaar 2017/18 na de
zomervakantie om 7:55 uur

Ik wens ons allemaal een spannende, verrassende, kleurrijke en succesvolle (circus)tijd tot aan de
zomervakantie. Nogmaals hartelijk dank voor uw veelzijdige steun en inzet. Bij vragen of suggesties,
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groeten,

Anni Clees
(plv. schoolhoofd)

