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Belangrijke data januari en februari 2018       
  16 januari:  ouderavond Kanjertraining 
   7 februari: hoofdluiscontrole 
 13 februari: Carnaval (let op! Andere schooltijden) 
 24 februari: voorjaarsvakantie 
   5 maart:  weer naar school 

 
Ouderavond Kanjertraining  
Voor de kerstvakantie heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ouderavond van de 
Kanjertraining op dinsdag 16 januari 2018 om 19.30 uur.  
De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als 
ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook een zo groot mogelijke 
opkomst. Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de 
school, hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die 
we stellen op school. 
De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.  
Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. U kunt zich opgeven via de 
volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZlAScWP6dxgdEab4a9v6jNMAt-
9fYROl7p7EbC0iTEvnqg/viewform?usp=send_form. 
 

Kermis en Carnaval  
Op dinsdag 13 februari is het feest op school. Er zal dan een kermis worden georganiseerd 
voor alle kinderen en omdat het ook carnaval is in die periode mogen de kinderen die dag 
verkleed op school komen.  
In school vindt u tientallen kermisactiviteiten. Organisatorisch is het niet mogelijk om alle 
kinderen tegelijk aan de kermis te laten deelnemen en daarom is er onderstaande indeling 
gemaakt:  
- Dinsdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur de groepen 1 t/m 4 (groepen 8 begeleiden)  
- Dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.15 uur de groepen 5 t/m 8  
- Dinsdagavond van 18.00 tot 19.30 uur (iedereen is welkom: papa’s, mama’s, opa’s, oma’s)  
 
De kinderen van de groepen 8 komen de hele dag. In de ochtend begeleiden zij de kinderen 
van de groepen 1 t/m 4 en in de middag gaan zij zelf langs de onderdelen.  
's Avonds mogen alle kinderen met hun ouders komen.  
Let op! Andere schooltijden  
Dat betekent dat de kinderen van de groepen 5 t/m 7 op dinsdag 13 februari ’s morgens vrij 
zijn en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben die dag ’s middags vrij. 
 

Après-ski disco in ’t Kattegat 
Op vrijdag 12 januari is er Après-ski disco in wijkcentrum ’t Kattegat.  
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur  
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs! 
Entree € 1,50 ( incl. één limonadedrankje). 
Consumpties apart verkrijgbaar. 
Muziek o.l.v. DJ Niels. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZlAScWP6dxgdEab4a9v6jNMAt-9fYROl7p7EbC0iTEvnqg/viewform?usp=send_form
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Kledinginzameling 27 maart  
Op dinsdag 27 maart wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op 
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden 

in de week van 19 maart meegegeven. 
 
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 4 maart 2018 
Goede Vrijdag   30 maart 2018 
Pasen    1 en 2 april 2018 
Meivakantie    27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag) 
Pinksteren   20 en 21 mei 2018 
Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018* 
    *20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij  
Studiedagen schooljaar 2017-2108  
Dinsdag      3 april 
Woensdag    4 april 
Vrijdag        1 juni 
 
Schooltijden Carnaval  
Leerlingen groepen 1 t/m 4: 09.30 – 11.45 uur 
Leerlingen groepen 5 t/m 7: 13.00 – 15.15 uur 
Leerlingen groepen 8:  9.30 -11.45 uur en 13.00 – 15.15 uur 
 
  
 

 


