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De jarigen deze week
Isa Herman Julian Lars Rosa Lukas

Agenda
29-08
02 t/m 19-09
04-09
10-09
17-09
20-09
20-09
02-10
10-10
14-10
21 t/m 25-10

Start nieuwe schooljaar
Startgesprekken
Luizenpluizen
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond groep 1-7: 18.30-19.30 uur
Comprix sportdag voor groep 8
Veiligverkeersdag groep 1-7
Start Kinderboekenweek
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs
Herfstvakantie

Studiemiddag
NB: a.s. dinsdag zijn alle leerlingen om 12 uur vrij i.v.m. een studiemiddag voor het team.

Oude stofzuigerslang
De kleuters willen graag een tankstation maken. Hiervoor hebben ze een oude stofzuigerslang nodig.
Wie heeft er eentje voor groep 1-2?

Muzieklessen bij de Tjongeling
Bij voldoende deelname gaan dinsdag 17 september de muzieklessen weer van start bij de Tjongeling.
Deze lessen worden georganiseerd in samenwerking met Kunst & COO. Er wordt lesgegeven tussen
14:00 en 16:30.
Dinsdag 10 september organiseer ik hiervoor een kennismakingsmiddag.. Daar de leerlingen i.v.m.
een studiemiddag om 12 uur vrij zijn, ben ik deze keer tussen 11.45 en 13.00 uur op school aanwezig.
Iedereen die dan langs wil komen kan zich bij mij aanmelden, bij voorkeur via mail
Ik stuur dan een reactie met een tijdstip waarop u en/of uw kind kan langskomen.

Om alvast een idee te krijgen omtrent de kosten kunt u de site bezoeken van Kunst & COO:
https://www.kunstencoo.nl/tarieven
Het gaat dan om 'Individuele lessen tot 23 jaar' / Individueel Fase 1. In sommige gevallen kan ik ook
'Duoles' aanbieden maar dit kan alleen wanneer ik 2 leerlingen heb die qua leeftijd en niveau goed bij
elkaar passen.
Groet,
Menno Bonnema
mennobonnema@me.com
06-51825318

Sport anders
Op maandag 9 september start een uniek sportprogramma in Oldeholtpade voor kinderen (8 t/m 12
jaar) die zich niet thuis voelen bij een reguliere sport. Een programma waarbij kinderen diverse
sporten en activiteiten doen die aansluiten bij de behoeften van het kind en bijdragen aan de
algehele ontwikkeling.
Voor veel kinderen is het beoefenen van een reguliere sport door een beperking,
ontwikkelingsachterstand, (GGZ)indicatie of andere hulpvraag niet mogelijk. Een speciaal op deze
doelgroep gericht sportaanbod is in de regio niet aanwezig. Om iedereen de mogelijkheid te bieden
om te kunnen sporten, is korfbalvereniging SCO uit Oldeholtpade een samenwerking gestart met
SportAnders uit de Knipe. SportAnders heeft veel kennis en ervaring op het gebied van (sportieve)
activiteiten voor kinderen met een bijzondere hulpvraag. In de bijlage vindt u een flyer over deze
sportmogelijkheid.

VVN Verkeersdag groep 1-7
Onze school heeft wederom het predicaat verkeersactieve school
ontvangen. Door het organiseren van diverse verkeersactiviteiten
gedurende het schooljaar én de inzet van onze verkeersouder
Jeroen Vleer, is het predicaat wederom voor drie jaar aan ons
toegekend.
Ook dit jaar zullen we verschillende verkeersactiviteiten organiseren. Eéntje heeft u al gemerkt: de
“OK! Actie” , waarin leerlingen kaarten hebben uitgedeeld aan de leerlingen die de afspraken m.b.t.
fietsen op het plein goed hebben nagevolgd. Ook merken we dat ouders hun auto’s op de
afgesproken plaatsen parkeren. Heel fijn! Zo is de wegsituatie voor onze leerlingen overzichtelijker
geworden.
De volgende actie is de verkeersdag die gepland staat op 20 september. Deze dag wordt
georganiseerd voor groep 1-7 een verkeersdag door VVN. Groep 8 heeft op deze dag de jaarlijkse
Comprixsportdag voor achtstegroepers.
Tijdens deze verkeersdag maken de leerlingen kennis met diverse onderdelen die in het verkeer naar
voren komen. Zo spelen groep 1-2 verschillende verkeerssituaties op het plein na, groep 3-4 zullen
met hun eigen fiets op het grote plein een parcoursje afleggen, verschillende fietsspelletjes doen en
in de klas een verkeersspel spelen, groep 4-5 krijgt een dode hoekles en een remwegdemo kunnen
zien en groep 6-7 worden zich vooral bewust van verschillende verkeerssituaties en hoe handel je
daarin. Dit zal plaatsvinden in de klas en in de sporthal.
Hulpouders:
In de beide groepen 1-2 is het noodzakelijk dat er drie hulpouders aanwezig zijn. Wie van u wil in
groep 1-2a en in groep 1-2 b hulpouder zijn op vrijdagochtend 20 september? Geeft u zich dan op bij
juf Fokje of juf Wieneke/juf Anja?

Vakantierooster, studiedagen en gymtijden
Voor veel ouders is het handig om alvast een overzicht te hebben van de vakanties en de vrije
momenten. Voor het komende schooljaar gelden de volgende vakanties:

Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag Pasen
“Meivakantie”
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Eerste vakantiedag
13-07-2019
19-10-2019
21-12-2019
15-02-2020
10-04-2020
25-04-2020
21-05-2020
31-05-2020
04-07-2020

Laatste vakantiedag
25-08-2019
27-10-2019
05-01-2020
23-02-2020
13-04-2020
05-05-2020
24-05-2019
01-06-2020
16-08-2020

Studiedagen: NB: deze zijn nog onder voorbehoud. De definitieve data zijn ruim op tijd in de
weekinfo’s vermeld.
Dinsdag 10 september
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Donderdag 10 oktober
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 22 januari
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 5 februari
team studiedag
Leerlingen hele dag vrijdag
Maandag 18 mei
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
NB: gewijzigde datum
Vrijdag 12 juni
team studiedag
Leerlingen hele dag vrij
Gymtijden:
Groep 3:
Groep 4-5:
Groep 6-7:
Groep 7-8:

maandagmiddag en donderdagmiddag
maandagmiddag en vrijdagmiddag
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 12 september 2019

