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1 4 juni 2018 

 

Van de directie 
 

Het schooljaar is nu ten einde.  

Voor het team was het een zwaar. 

Het ziekteverzuim en het gebrek aan vervanging deed zich voelen.  

Daar waar we vorig jaar routines hadden opgebouwd, konden we afgelopen schooljaar 

opnieuw beginnen met het vastleggen van basisafspraken.  

We kijken wel terug op een succesvolle periode, want het is ons gelukt om al die routines 

en basisafspraken om te zetten in deadlines en afspraken.  

Volgend schooljaar kunnen we 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.  

Een goede start is het halve werk! 

Maar eerst kunnen we allemaal nog even genieten 

van een welverdiende vakantie.  

De eerste schooldag na de zomervakantie is 

maandag 2 september! 

 
Sponsorloop 
 

Na de vakantie komen wij als school sportief in actie op vrijdag 28 september met een 

sponsorloop. De opbrengst van deze sponsorloop is voor CliniClowns zodat zij nog meer 

zieke en gehandicapte kinderen kunnen laten lachen. Direct na de vakantie volgt meer 

info. 

 

 
Personeel 
 

Beste ouders en kinderen,  

 

Na 12 jaar met veel plezier op obs Passe-Partout gewerkt te hebben, ga ik in mijn eigen 

woonplaats Zoetermeer werken op ikc de Baanbreker.  

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de mooie, gezellige, leerzame jaren en wens alle 

kinderen heel veel geluk en een fijne schooltijd!  

Liefs van juf Kim vd Burg 

 

Wij gunnen juf Kim deze nieuwe uitdaging op fietsafstand van haar huis.  

We zullen haar gaan missen!  

 

 
 

 

Deze periode op de kalender: vakantie!  

 

Volgende ouderinfo is op 31 augustus 2019. 
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2 4 juni 2018 

 

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. 
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