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voorjaarsvakantie
weer naar school
hoofdluiscontrole
techniek dag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
studiedag, leerlingen vrij
hoofdluiscontrole

Oogje in het zeil
De scholen op het scholeneiland, Klippeholm, Vesterhavet en de Bikkube, hebben de laatste
tijd geregeld last van vernielingen. Omdat wij, leerkrachten en personeel, ‘s avonds en in
het weekend niet (altijd) aanwezig zijn, willen wij een oproep doen aan de ouders om bij
iets verdachts contact op te nemen met 0900-8844, het servicenummer van de politie.
We hopen zo de overlast te kunnen beperken.

Hoofdluis
Afgelopen woensdag is weer de maandelijkse hoofdluiscontrole geweest. We kunnen u
melden dat de school hoofdluisvrij is. We willen u wel dringend verzoeken om uw
kind(eren), zeker in deze periode van mutsen en dikke jassen, regelmatig te controleren en
te kammen met een speciale luizenkam. Hiermee hopen wij als school het luizenprobleem
buiten de deur te houden.

Typediploma
Dani Ritsema uit groep 6a van juf Mar en Phine den Butter en Laura Suiker uit groep 6B van
meester Marcel hebben hun typediploma behaald! Gefeliciteerd!

Nieuwe datum
De activiteiten die gepland waren op vrijdag 5 februari, maar door het bezoek van Cadenza
zijn komen te vervallen, worden verplaatst naar woensdag 6 juli.

Nieuws van ’t Kattegat







Tot de zomervakantie van 2016 organiseert wijkgebouw ‘t Kattegat in Hoofddorp een
kinderdisco. Iedere disco kent een eigen thema.
De avond is verdeeld in een kinderdisco voor de groepen 3, 4 en 5 van de basisschool van
18.30 – 19.45 uur en voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van 20.00 – 21.30 uur.
De entreeprijs bedraagt 1.50 euro inclusief een drankje.
De data en thema’s zijn:
Vrijdag 12 februari: carnaval
Vrijdag 11 maart: Minions (groep 3, 4, 5) en Black en White (groep 6, 7 en 8)
Vrijdag 8 april: Oranje party
Vrijdag 13 mei: Funparty
Vrijdag 10 juni: Summer Hawaii
Het kind met de mooiste outfit ontvangt een prijs
De plaatjesbingo van 23 februari wordt verschoven naar dinsdag 1 maart van 11.00 uur tot
12.00 uur.

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

Voor meer info zie:
Adres:
‘t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp

GGD
Namens de GGD treft u in de bijlage een overzicht aan van de cursussen die zij het nieuwe
jaar organiseren. Het betreft cursussen voor ouders en kinderen .
Voor meer informatie: www.ggdkennemerland.nl
Vakanties schooljaar 2015-2016
Voorjaarsvakantie
29-02-2016 t/m 04-03-2016
Goede Vrijdag
25-03-2016
Pasen
27-03-2016 t/m 28-03-2016
Meivakantie
25-04-2016 t/m 08-05-2016
Pinksteren
15-05-2016 t/m 16-05-2016
Personeelsdag
17-05-2016
Zomervakantie
18-07-2016 t/m 28-08-2016
Studiedagen schooljaar 2015-2016
Dinsdag
29 maart 2016
Continurooster*
Vrijdag
* groepen 1/2
* groepen 3 t/m 8

15 juli 2016
8.30 uur tot 11.45 uur
8.30 uur tot 14.00 uur

De PaperKlip verschijnt 1 keer per 2 weken en is ook te vinden op de website onder het kopje ouders.

