Zegveld, juni 2017
Afgelopen studiedag hebben we stil gestaan bij verschillende aspecten van ons onderwijs,
instructie geven en professionalisering. Ook hebben we de jaarplanning voor het schooljaar
2017-2018 doorgenomen. In de middag hebben we de kernwaarden, die eerder door het
team gekozen waren, verder uitgewerkt. Wat betekenen deze voor ons persoonlijk, hoe
zouden wij deze waarden op school terug willen zien?
Boeiend om te ervaren, dat een aantal mensen kernwaarden op dezelfde manier
omschrijven. Tegelijk ook boeiend om te zien dat mensen vanuit verschillende invalshoeken
kijken.
Bent u benieuwd over welke waarden het gaat?
Op de informatieavond van woensdag 21 juni
hopen wij deze toe te lichten ….…en horen wij
graag, hoe u deze waarden op school zou willen
terug zien!

Belangrijke data
Ma - do

12 - 15 juni

Avond Vier Daagse (groep 6, 7 en 8)

Maandag

19 juni

Groepsverdeling schooljaar 2017-2018 gaat mee

Dinsdag

20 juni

Bestuursvergadering / Medezeggenschapsraad

Woensdag

21 juni

Informatieavond

Vrijdag

30 juni

Rapport mee (groep 1 tot en met 8)

Dinsdag

4 juli

Jaarsluiting (alle leerlingen in de hal)

Woensdag

5 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag

6 juli

Kijken bij de nieuwe juf / meester (’s morgens)

Vrijdag

7 juli

De zomervakantie begint om 12 uur

Maandag

21 aug.

Start nieuwe schooljaar, 8.30uur

Vakantiebieb
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is
vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden
gedownload, zodat de keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni
zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

Informatieavond 21 juni
Op woensdagavond 21 juni is de informatie avond voor alle ouders van de school. Bestuur,
MR en team zullen een korte terugblik geven over het afgelopen schooljaar en alvast de
aandachtspunten voor komend schooljaar delen.
Na de pauze worden zijn er twee informatie ronden, verzorgd door de leerkrachten. U kunt
kiezen uit verschillende onderwijsthema’s: leerlijnen groep 1 en 2, logopedie, acadin, Levend
Water, instructie. In de uitnodiging, bovenaan deze maandbrief, is ieder thema uitgewerkt.

Vakantierooster 2017-2018
Allereerst onze excuses dat wij zo laat het vakantierooster voor komend schooljaar
doorgeven. Omdat wij van veel ouders hebben begrepen dat zij graag twee weken
meivakantie willen, hebben wij moeten kijken hoe we dit mogelijk konden maken.
In overleg met bestuur en MR hebben wij gekozen voor een extra middag les voor groep 2
op donderdagmiddag . Door deze extra uren onderwijs, kunnen wij de gehele school de
dagen voor hemelvaart vrij geven. Zo komen we aan twee weken meivakantie.
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie

16-20 oktober 2017

Koeienmarkt

25 oktober

Kerstvakantie

25 december – 6 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari – 2 maart

Goede Vrijdag

30 maart

Tweede paasdag

2 april

Koningsdag

27 april

Meivakantie

30 april – 11 mei

Tweede pinksterdag

21 mei

Zomervakantie

16 juli – 24 augustus

De andere data van de jaarplanning 2017-2018 hopen wij u aan het begin van de
zomervakantie aan u door te geven.
Vanuit het bestuur
We gaan alweer richting het einde van het schooljaar. 30 mei heeft de jaarvergadering voor
de leden plaatsgevonden, in deze vergadering hebben we het jaarverslag van 2016
doorgenomen. De commissie van toezicht heeft een positief advies gegeven aan de leden
over het functioneren van het bestuur.

Onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt zijn o.a.:
· Beleidsplannen maken
· Onderhoud schoolgebouw
· PR
· Samenwerking tussen de scholen binnen de federatie (Kockengen, Wilnis, Kamerik,

Vinkeveen en Zegveld)
· Samenwerking met directeur
· Financiën
· Overleg met medezeggenschapsraad
· Jubilea
· Peuterspelen

Mark Bruijn (voorzitter) en Peter Spaanderman (huisvesting/onderhoud) gaan stoppen met
hun bestuurswerk. Ronnie Dekker wil met volle inzet het voorzitterschap op zich nemen, hier
zijn we als bestuur erg blij mee.

We mogen terugkijken op een goed schooljaar waarin geen ernstige incidenten hebben
plaatsgevonden, hier zijn we erg dankbaar voor. De leerlingen van groep 8 wensen we veel
sterkte op hun nieuwe school.

Als bestuur willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de school dit schooljaar.
21 juni hopen we u te zien op de informatieavond.
We wensen u een goede zomervakantie!

Het bestuur

