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Van de directie 
 

Het schooljaar is nu ten einde.  

Voor het team was het een zwaar jaar, 

want daar waar we vorig jaar routines 

hadden opgebouwd, zijn we afgelopen 

schooljaar weer helemaal opnieuw 

begonnen met basisafspraken vast te 

leggen.  

Het ziekteverzuim en het gebrek aan vervanging deed zich voelen.  

Daarom is het goed dat we volgend schooljaar met frisse moed beginnen.  

In tegenstelling tot andere jaren is het team al in de laatste week zowel op woensdag als 

op vrijdag aan het overleggen met elkaar, zodat de eerste schoolweek goed voorbereid 

is.  

Wij wensen u en de kinderen een fijne zomervakantie toe! 

 

Personeel 
 

Het leerkrachtentekort heeft tot gevolg dat er 2 scholen binnen ons bestuur geen IB’er 

konden vinden. Daarom gaat juf Jolande volgend schooljaar als interim IB’er binnen 

BOOR aan de slag om die scholen te helpen.  

Wij wensen juf Jolande veel succes met deze opdracht.  

Alle ouders die direct betrokken zijn bij personeelsveranderingen krijgen via school een 

mail die wij in het kader van de AVG beveiligd versturen.  

De groepsindeling is niet naar iedereen verstuurd, vanwege de AVG-wetgeving. (de 

ouderinfo is immers openbaar)  

 

De eerste schooldag na de zomervakantie is maandag 2 september! 

 

Vakantie en vrije dagen rooster 
 

Hieronder nogmaals het vakantierooster voor volgend schooljaar. Na 1 augustus komt dit 

ook zichtbaar in Parro. 

 

4 oktober   studiedag 

19 t/m 28 oktober   herfstvakantie ( 28 oktober is voor het team een studiedag) 

20 december   de kerstvakantie start om 12 uur. ( kinderen eerder vrij) 

21 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

20 februari t/m 1 maart Voorjaarsvakantie (20 febr. is voor het team een studiedag) 

10 april t/m 14 april  Pasen (14 april is studiedag voor het team) 

25 april t/m 10 mei   Meivakantie 

21 en 22 mei   Hemelvaartvakantie 

30 mei t/m 2 juni  Pinksteren (2 juni is studiedag voor het team) 

17 juli t/m 30 augustus De zomervakantie start vrijdag 17 juli om 12 uur. 

 

 

Deze periode op de kalender: 

    

 

Volgende ouderinfo is op 31 augustus 2019. 
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