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MR leden
Vakantie en vrije dagen
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Kerstfeest
De kerstloterij heeft ervoor gezorgd dat ouders elkaar kunnen ontmoeten in een
ontspannen sfeer. Namens het team

Intussen hebben de kinderen heerlijk gesmikkeld van alle lekkernijen en gezamenlijk
de avond afgesloten met kerstliedjes zingen.

Ouders met talent gevraagd
Op vrijdagmiddag 25 januari, 1 februari en 8 februari zullen wij met de kinderen
groepsdoorbroken werken in zogeheten ‘ateliers’. Elke leerkracht maakt een
lessenserie voor de 3 middagen binnen het thema ‘Landen’. Dit zijn lessen in
verschillende vakgebieden, bijvoorbeeld: handvaardigheid, techniek, drama,
tekenen, yoga, koken en meer. Zo kunnen de kinderen hun eigen talenten
ontdekken en ontwikkelen.
Voor deze middagen zijn wij op zoek naar ouders die hun eigen (creatieve/hobby)
talenten willen delen met de kinderen en daarin workshops willen verzorgen voor 3
middagen.
Lijkt het u wat? U kunt zich, voor 7 januari, opgeven bij juf
Daniëlle: danielle.vanoerle@vliegendehollander.net

Personele zaken
Juf Dieke en juf Diana hebben afscheid genomen van groep 1-2A. Na de
kerstvakantie geeft Marcia Stam les in groep 1-2A op maandag, dinsdag en
woensdag. Op donderdag en vrijdag geeft Marjolein E., juf van groep 1-2B, les aan
de kinderen tot er een geschikte vervanger gevonden is.
Even voorstellen:
Juf Marcia Stam, leerkracht groep 1-2A vanaf 7 januari. Marcia is
34 jaar en ervaren leerkracht in het basisonderwijs, met name
speciaal basisonderwijs.
Op de ouderavond van 10 december, hebben de ouders van
groep 1-2 kennis gemaakt met juf Marcia.

Juf Sacha Schaap komt per januari 2019 ons team versterken in de
functie van onderwijsassistent.
Juf Marijke Visser is met het bestuur overeengekomen vervroegd met pensioen te
gaan. Er is nog niet besproken op welk moment en op welke wijze de school
afscheid gaat nemen van Marijke.
Juf Charlotte is nog niet hersteld. Na de vakantie geeft juf Marjolein H. op woensdag
les aan groep 3 en meester Rogier op vrijdag les aan groep 7. Meester Eric kops is
tijdelijk beschikbaar. Hij gaat in de groepen 3 t/ m 8, 1 een dag les geven ter
vervanging van de taak verlichtende dagen.

MR leden
De huidige ouder- MR leden, Léon van Velzen en Willem Kwak hebben hun functie
neergelegd. Per januari 2019 is de oudergeleding van de MR; Mandy Pelle (moeder
van Liam, 1-2B), Esther Kunst (moeder van Saar, 1-2B) en Dunja van Banning (moeder
van Enzo, groep 6).

Ter herinnering:
Vergeet u niet een account aan te maken voor de TSO? Na de vakantie kunt u
geen gebruik maken van de TSO als u geen account heeft. Een account is pas
compleet als u:
 Uw kind heeft toegevoegd
 De automatische incasso voorzien is van een digitale handtekening
Voor vragen kunt u contact opnemen met Roos Koster via
TSO.vliegendehollander@outlook.com.
Wilt u eraan denken uw kind eigen drinken mee te geven als uw kind overblijft.

De vakantiedagen en studiedagen tot de zomervakantie









Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinkstervakantie
Studiedag
Zomervakantie

11-02-2019
18-02-2019 t/m 22-02-2019
19-04-2019
22-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 T/M 31-05-2019
10-06-2019 t/m 14-06-2019
01-07-2019
12-07-2019 t/m 30-08-2019

Kalender










Maandag 7 januari 2019
Dinsdag 8 januari 2019
Maandag 21 januari 2019
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 8 februari 2019
Maandag 11 februari 2019
Maandag 18 februari 2019
Maandag 25 februari 2019

De school open om 08.20 uur
Ouderavond groep 3
Zwemmen voor groep 3 en 4
1e Ateliers middag
Rapporten mee groep 3 t/m 8
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie, school gesloten
De school is weer open

