20-09 Startfeest! 17-19u
21-09 Schoolfotograaf
26-09 informatieavond
2-10 t/m 5-10 omgekeerde 10 minuten gesprekken.

Beste ouders/verzorgers,
Omdat de eerste ZendMASter volgende week uitkomt, maar het prettig is om duidelijkheid te
hebben met betrekking tot organisatorische zaken hierbij een “kleintje” ZendMASter.
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De groepen 1 & 2 zullen dagelijks in de klas en op het schoolplein aandacht besteden
aan lichamelijke oefeningen en de motorische ontwikkeling. De speellokaal lessen
zullen tijdelijk gegeven worden in de “gymzaal van de voormalige
Bladergroenschool”. Met hulp van een onderwijsassistent zullen de groepen 1/2 op
vrijdagmorgen hier mét groot gymmateriaal les gaan krijgen. In verband met
organisatorische zaken zullen de groepen 1/2 hiermee starten op 22 september.
De groepen 3 – 6 zullen les krijgen van de eigen leerkracht, met uitzondering van
groep 6 deze krijgt op maandag en donderdag les van juf Fennelien, groep 4 krijgt
op donderdag les van juf Yvonne.
Op maandag en donderdag geeft juf Petra gym aan de groepen 7 & 8.
De groepen 3 & 4 gaan met de bus naar de sporthal, de groepen 5 tot en met 8 gaan
op de fiets naar de sporthal.

Het Startfeest
Beste kinderen en ouders van de MAS,
Graag willen wij jullie uitnodigen om samen met ons dit schooljaar spetterend te beginnen.
Op woensdag 20 september zijn jullie van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur! Tijdens dit
feest zijn ook je oudere of jongere broertjes en zusjes natuurlijk welkom. We gaan onder
andere een speurtocht oplossen en er is tijd om een hapje of drankje te nemen op het plein.
Natuurlijk is er ook tijd om de vakantieverhalen te delen en even bij te kletsen.
Voor de hapjes willen we jullie vragen om wat lekkers te maken. Naast de deuren van het
klaslokaal kunnen jullie een intekenlijst vinden. Alvast hartelijk dank hiervoor!
Tot gauw op 20 september om 17.00 uur, we zien er naar uit!
Groetjes van de meesters & juffen.
De omgekeerde tien-minuten gesprekken 2 tot en met 5 oktober
De “omgekeerde” tien-minuten gesprekken worden in de week van 2 tot en met 5 oktober
gehouden. Omgekeerde gesprekken wil zeggen dat u tijdens deze tien minuten vooral aan
het woord bent over uw kind. Meer informatie volgt binnenkort.
De Margedagen
11 oktober is de eerste gezamenlijke margedag voor alle groepen
30 oktober is een margedag voor de groepen 1&2
Zodra alle margedagen beschikbaar zijn, wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd, deze
worden natuurlijk ook in de Jaarbijlage vermeld.
Hierbij ontvangt u nogmaals een overzicht van de vakanties voor het nieuwe
schooljaar.
Vakanties-Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 dec. t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag 30-mrt-18
Pasen 02-apr-18
Koningsdag, 27-apr-18
Meivakantie 30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21-mei-18
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018
Vrijdagmiddag voor kerst vrijdagmiddag 22 dec. 2017
Vrijdagmiddag voor zomervakantie vrijdagmiddag 20 juli 2018

