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MAANDAG 4 FEBRUARI 2019  

Voorleesontbijt 

 

Het Nationale Voorleesontbijt was 

een succes. Woensdag 23 januari 

kwam burgemeester Poppens de 

kinderen uit de onderbouw 

voorlezen.  

Wat een verrassing!  

Onder het genot van een lekker 

croissantje hebben de kinderen in 

hun pyjama’s en ‘onesies’ 

geluisterd naar het verhaal van 

Harry de kater. 

Daarna heeft de burgemeester 

diverse vragen beantwoord over 

zijn functie als burgemeester. 

 

 

Voorleeswedstrijd 

Woensdag 23 januari heeft Nienke uit groep 8 

ons vertegenwoordigd tijdens de regionale 

voorleeswedstrijd.  

Zij heeft ontzettend mooi voorgelezen van haar 

tablet uit het boek “Hoe overleef ik mijn 

vriendje en hij mij” van Francine Oomen.  

Haar vriendinnen hebben een prachtig 

spandoek gemaakt om haar aan te moedigen.  

Haar supporters vonden haar heel goed, maar 

de jury heeft 3 andere kinderen uitgekozen die 

door mogen naar de volgende ronde.  

 

Goed gedaan Nienke. Wij zijn trots op je! 

 

 

MR-vergadering  

De MR vergadering van vanavond is verzet 

naar maandagavond 4 maart.  

 

 

 

Springernieuws 



 

Rapport + inschrijving voor rapportgesprekken 

Komende donderdag ontvangt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar. 

Volgende week vinden de rapportgesprekken plaats op 11, 12 en 13 februari.  

Deze ronde willen we graag elk kind bespreken. 

 

De inschrijving voor ouders met 3 kinderen op school start vandaag al via de app 

(onder het kopje ‘Oudergesprek’). Zij hebben voorrang, omdat het voor hen lastiger 

is om op elkaar aansluitende gesprekken in te plannen.  

Morgen start de inschrijving voor iedereen, ook via de app (onder het kopje 

‘Oudergesprek’). U kunt zich inschrijven tot vrijdag 8 februari 22:00 uur.  

 

15 maart (landelijke staking) 

Voor 15 maart is een staking aangekondigd in het onderwijs. Hoewel wij graag zien 

dat de problemen in het onderwijs worden opgelost, nemen wij deze keer geen 

deel aan de staking.  

Bovendien staat er voor groep 3 t/m 6 die dag een uitje gepland (behorend bij het 

schoolbrede project). Groep 2 heeft die dag de school voor zichzelf;-)  

Voor groep 1/2 is het uitje gepland op 20 maart. Zoals eerder aangegeven zijn zij 

die dag wat later uit (meer info volgt). Wat het uitje inhoudt blijft nog even een 

verrassing. Het vervoer is voor ons geregeld. Wij hebben er heel veel zin in!  

 

Inzet werkdruk-gelden 

Om de werkdruk van de leerkrachten te verminderen hebben wij een budget tot 

onze beschikking gekregen.  

Wij hebben gekozen voor de inzet van een onderwijsassistent (juf Denise) en voor 

een aantal dagen extra inzet, zodat wij leerkrachten een dagdeel kunnen 

vrijroosteren. 

Deze week is extra inzet geregeld; vandaag was er daarom inval in groep 3/4.  

 

Bericht vanuit de gemeente: vakantieregeling schooljaar 2019-2020 

De directies van de scholen in de gemeente Wijk bij Duurstede hebben  

de schoolvakanties voor het volgend schooljaar als volgt vastgesteld:  

 

Herfstvakantie :  21-10-2019 t/m 25-10-2019  

Kerstvakantie : 23-12-2019 t/m 03-01-2020  

Voorjaarsvakantie : 24-02-2020 t/m 28-02-2020  

Pasen : 10-04-2020 t/m 13-04-2020  

Meivakantie : 27-04-2020 t/m 05-05-2020  

Hemelvaart : 21-05-2020 en 22-05-2020  

Pinksteren:  

Voortgezet Onderwijs : 01-06-2020  

Primair Onderwijs : 01-06-2020 t/m 05-06-20  

Zomervakantie : 20-07-2020 t/m 28-08-2020  

 

De vakanties (m.u.v. Pinksteren) gelden voor alle scholen in de gemeente (Primair- 

en Voortgezet Onderwijs).  
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Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Voor nader informatie over de vakantieregeling kunt u contact opnemen met de 

directies van de desbetreffende scholen.  

 

N.B.  

Wij wijzen u erop, dat leerplichtige leerlingen alleen in zeer  

uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de  

directie van de school, op een of meer dagen afwezig mogen zijn. 

 

 

3  

 

 


