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Kerstvakantie 

Na twee avonden kerstmusicals zijn de kinderen op vrijdag 21 december de hele dag 

vrij. Zij hebben dan kerstvakantie. We verwachten alle kinderen op maandag 7 

januari 2019 weer terug op school. 

 

Schoolfoto’s 

De schoolfotograaf stuurde inlogkaartjes van leerlingen waarvan nog geen foto’s zijn 

besteld. Het kan zijn dat u wel de schoolfoto’s wilde bestellen, maar het kaartje kwijt 

bent geraakt met de inlogcode. De inlogkaartjes geven we vandaag mee aan de 

betreffende kinderen. 

 

Studiedagen in het seizoen 2018-2019 

De afgelopen schooljaren planden we als team onze cursussen, nascholing en andere 

vrije dagen op woensdagmiddagen. Dit schooljaar lukt dat niet, omdat we met de 

hele stichting Obase een gezamenlijke cursus kindercoaching volgen. Helaas hebben 

we deze week te horen gekregen dat twee data zijn veranderd. Voor de duidelijkheid 

alle studiedagen nog een keer op een rij: 

 

1. Woensdag 13 februari 2019: Alle kinderen vrij. 

2. Woensdag 20 februari 2019: Alle kinderen vrij (i.p.v. vrijdag 8 februari 2019). 

3. Vrijdag 21 juni 2019: Alle kinderen vrij (i.p.v. vrijdag 14 juni 2019). 

De overige cursussen zijn op woensdagmiddag of na schooltijd. 

 
Agenda 

Kerstmusical – woensdag 19 december 2018 

Kerstmusical – donderdag 20 december 2018 

Kerstvakantie – vrijdag 21 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Studiedag – woensdag 13 februari 2018 

Obase studiedag The Move – woensdag 20 februari 2018 

Obase studiedag The Move – vrijdag 21 juni 2019 

Pleintjesactiviteiten – iedere dinsdagmiddag van 15.30 uur to 16.30 uur 

Verjaardagen   

 29/12 – Lévano Buijs 

 31/12 – Erik Jonker 

 01/01 – Abdulrahman Alibrahim 

 02/01 – Ahd Alibrahim 

 04/01 – Fabienne Vane 

 06/01 – Michiel Uil 

 08/01 – Jarda van der Bie 

 08/01 – Sem Versluis 

 10/01 – Levi van den Ouden 

 11/01 – Mees van ’t Hof 

 12/01 – Jente Huis In ‘t Veld 

 

Van harte gefeliciteerd!  

Bijlage 
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