
 

 

Agenda   

 

 26 augustus:  1e schooldag  schooljaar ’19-‘20 

    

 

Eerste speelgoed van de sponsorloop is binnen. 

Meester Matthijs heeft van het sponsorgeld het 

eerste speelgoed voor het schoolplein gekocht. 

Ook hebben alle kinderen een zakje knikkers 

gekregen en zijn er knikkerpotten aangelegd. 

Leuk om te zien dat er onmiddellijk volop gebruik 

van gemaakt wordt. 

 

 

 

 

Rooster vrije dagen 2019-2020 

Mocht u de kalender voor komend schooljaar al 

willen invullen,  vindt u hieronder alvast de vrije 

dagen voor de kinderen. 

Woensdag 4 
september 

Administratiemiddag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Woensdag 11 
september 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 27 
september 

Administratie middag 
dag team 

Alle 
leerlingen 
zijn vanaf 
12 uur vrij 

Woensdag  9 
oktober 

Administratiedag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Vrijdag 18 
oktober 

Administratiedag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

21 oktober 
t/m 25 
oktober 

Herfstvakantie School 
gesloten 

Vrijdag 29 
november 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Donderdag 5 
december 

Sinterklaasfeest Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Vrijdag 20 
december 

Administratiemiddag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

23 december 
2019 t/m 3 
januari 2020 

Kerstvakantie School 
gesloten 

6 januari Administratiedag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 7 
februari 

Administratie en 
rapporten 
tijdleerkrachten 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 
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17 februari 
t/m 21 
februari 

Voorjaarsvakantie School 
gesloten 

Vrijdag 13 
maart 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 10 
april t/m 
maandag13 
april 

Paasvakantie School 
gesloten 

Maandag 27 
april t/m 
Vrijdag 8 mei 

Meivakantie School 
gesloten 

Donderdag 21 
mei t/m 
vrijdag 22 
mei  

Hemelvaart vakantie  School 
gesloten 

Maandag 25 
mei 

Studiedag team en 
Suikerfeest 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij. 

Maandag 1 
juni  

Pinkstervakantie School 
gesloten 

Dinsdag 2 juni Studiedag Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Dinsdag 16 
juni 

Administratiedag en 
rapporten maken 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 3 juli Afrondingsdag team Alle 
leerlingen 
zijn vanaf 
12 uur vrij 

Maandag 6 
juli t/m 14 
augustus 
2020 

Zomervakantie School 
gesloten 

 

N.B. 
Indien de marge uren voor de kinderen het toe 
laat zullen de kinderen de laatste schooldag de 
hele dag vrij zijn. U hoort dat na de meivakantie 
van ons. 
 

Bibliotheekouder(s) gezocht voor locatie Noord. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 

ouders die willen helpen bij de uitleen van de 

bibliotheekboeken op locatie Noord. Mocht u 

interesse hebben wilt u zich dan melden bij juf 

Marian van groep 7 N?  

Op Midden hebben we zo veel hulpouders, dat de 

bibliotheek elke ochtend open is. Het zou 

fantastisch zijn als we dat ook voor locatie Noord 

kunnen bereiken.  

                

Het team van het Samenspel wenst 

alle ouders en  kinderen een 

heerlijke……………….. 

 
 

Het is nu echt 

even…………………………… 
 

 

 

 

We zien iedereen 

graag weer gezond en 

wel terug op maandag 

26 augustus!!!!!! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


