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Agenda
5 juni
14 juni
20 juni
28 juni
29 juni
3 juli
6 juli

2de Pinksterdag (vrije dag)
Vergadering MR
Start groep 8 schoolkamp
Rapport 3
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Schakelspektakel

Pinksterweekend
Het komende weekend is het Pinksteren. Dit
betekent dat de kinderen op maandag 5 juni (2de
Pinksterdag) een extra dagje vrij zijn.
Dinsdag 6 juni hopen iedereen weer volledig
uitgerust terug op school te zien.

Unieke Moederdag-Dochter schrijfdag
10 juni 2017 van 10:00-12:00 uur
Kom als dochter met je moeder of als moeder met
je dochter naar de schrijfworkshop van
Ambo|Anthos auteur Inge van der Krabben. Onder
het genot van koffie/thee en lekkers geeft Inge deze
gezellige workshop in
de Bibliotheek
Ammerzoden.
Na kennismaking met
de auteur en de andere
moeders en dochters,
maken jullie in duoopdrachten, via
verschillende leuke
schrijfoefeningen,
onder meer een portret van elkaar en stel je voor
de ander een ultieme wensenlijst op. Net als in
Inge’s debuutroman Tot waar we kijken kunnen
waarin de moeder-dochter relatie centraal staat,
leer je meer over hoe jullie elkaar zien. Dit gebeurt
op een lichte, humorvolle manier. Schrijfervaring is
niet nodig, maar jij en je moeder vinden schrijven
wel leuk. Na afloop ga je een mooie ervaring én een
gesigneerde roman rijker weer naar huis.
De workshop duurt twee uur en kost 42,50 euro per
deelnemer (max. 10 deelnemers). De minimumleeftijd is 16 jaar.
Aanmelden kan via de balie van de bibliotheek of
via www.bibliotheekrivierenland.nl

We gaan langzaam richting het einde van het
schooljaar. Dit betekent dat we op de achtergrond
volop bezig zijn het nieuwe schooljaar in te richten.
De moeilijkste puzzel is de verdeling van alle
leerkrachten over de diverse groepen (de formatie).
Hierbij moeten we dit jaar ook rekening houden
met lopende zwangerschaps- en bevallingsverloven
en het ziekteverloop van enkele collega’s. Mocht
deze puzzel helemaal rond zijn, zullen we dat via
het Schakeltje met u delen.
Alle relevante gegevens voor schooljaar 2017-2018
verzamelen we in een schoolgids. Deze schoolgids
zal in één van de laatste weken aan de kinderen
mee naar huis worden gegeven. De digitale versie
zal t.z.t. ook via de website en SchouderCom
beschikbaar komen
Een aantal zaken zijn al wel duidelijk en willen wij
hieronder voor de volledigheid nogmaals met u
delen:
Schoolvakanties 2017-2018:
• Herfstvakantie = 16 t/m 20 oktober 2017
• Kerstvakantie = 25 december 2017 t/m 5
januari 2018
• Voorjaarsvakantie = 12 februari t/m 16 februari
2018
• 2de Paasdag = 2 april 2018
• Meivakantie = 23 april t/m 4 mei 2018
• Hemelvaart = 10 en 11 mei 2018
• 2de Pinksterdag = 21 mei 2018
• Zomervakantie = 9 juli t/m 17 augustus 2018
Vrije dagen schooljaar 2017-2018
• Woensdag 13 september 2017
• Woensdag 4 oktober 2017
• Vrijdag 2 februari 2017
Groepsindeling schooljaar 2017-2018
Groep 1/2a
Groep 5a
Groep 1/2b
Groep 5b
Groep 3a
Groep 6
Groep 3b
Groep 7
Groep 4
Groep 8
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