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Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
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Zomervakantie
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10
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In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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14 okt t/m 18 okt
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Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
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Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
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04-10
11-10
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Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Welkom
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Juffrouw Mariam
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
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we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma
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ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma
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ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma
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14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
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Herfstvakantie
Wintervakantie
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Hemelvaartweekend
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21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
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12.45 – 13.30 uur
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10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
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7-8
7-8B
6B
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13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
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27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
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26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
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09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
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Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8
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Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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Groep 8
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Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
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Meivakantie
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Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
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27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groep 1 t/m 4 vrij
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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14 okt t/m 18 okt
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24 feb t/m 28 feb
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20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
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Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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26-09
27-09
04-10
11-10
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Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
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13 apr
20 apr t/m 05 mei
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
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Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
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Krokusvakantie
Paasweekend
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25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
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Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
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Suikerfeestvakantie
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Zomervakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
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Meneer Erik
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
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14 okt t/m 18 okt
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groepsbezetting 2019-2020:
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
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13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
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6B
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12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
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Groep 1-2C
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
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Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
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Hemelvaartweekend
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21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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13 apr
20 apr t/m 05 mei
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
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vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
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27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
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Groep 1 t/m 4 vrij
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
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13.30 – 14.15 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groepsbezetting 2019-2020:
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
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Zomervakantie

Gymrooster
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In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
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Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8
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Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
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Herfstvakantie
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
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jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groepsbezetting 2019-2020:
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Groep 1-2B
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Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
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Juffrouw Micheline
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27-09
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Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
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Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
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Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
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Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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14 okt t/m 18 okt
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De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.
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vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
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Zomervakantie
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
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vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
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Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
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Suikerfeestvakantie
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Groep 1-2B
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
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Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
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Juffrouw Ahsennur
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27-09
04-10
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Groep 8
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Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
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GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
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niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
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Zomervakantie

Gymrooster
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25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
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Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
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Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Nieuwsbrief 01

Dirigentenlaan 27
5049 EA Tilburg
013-4562267
directie@bsaboe.nl

As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender

23-08
30-08
06-09
09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
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Zomervakantie
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Welkom
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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30-08
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09-09
13-09

Groep 1-2 NIET vrij
Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma
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14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo
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Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
01 jun
13 juli t/m 21 aug.

08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

1-2A
1-2B
1-2C
1-2D

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
3B
5A

Wo

2020-2021 (Onder voorbehoud
Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur

7-8
7-8B
6B
6A

12.45 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

4A
4B
5B
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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25 mei t/m 27 mei
01 jun
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09.30 – 10.15 uur
10.15 – 11.00 uur
11.00 – 11.45 uur
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13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur

3A
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Valt in zomervakantie
19 okt t/m 23 okt
21 dec t/m 01 jan
15 feb t/m 19 feb
05 apr
26 apr t/m 7 mei
21 en 22 mei
10 mei ? t/m 14 mei (meivakantie ?)
24 mei
24 jul t/m 05 sept.
08.45 – 09.30 uur
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10.15 – 11.00 uur
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
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Herfstvakantie
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Hemelvaartweekend
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
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Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster
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14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
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21 mei t/m 22 mei
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De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
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we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
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met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
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Meivakantie
Hemelvaartweekend
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Zomervakantie
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we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Welkom
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geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.
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niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.
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ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

Gymrooster

Ma

2019-2020
ma 19 t/m di 20 aug
14 okt t/m 18 okt
23 dec t/m 03 jan
24 feb t/m 28 feb
13 apr
20 apr t/m 05 mei
21 mei t/m 22 mei
25 mei t/m 27 mei
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13 juli t/m 21 aug.
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09.30 – 10.15 uur
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13.30 – 14.15 uur
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4B
5B

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer een keer per maand, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
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Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.
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Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen
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Groep 1-2 Vrij
Groep 1-2 Vrij
Week met kennismakingsgesprekken
Groep 1-2 vrij

Welkom

Traditioneel openden we dit schooljaar in de aula met al onze 262 leerlingen en heel veel
geïnteresseerde ouders. We heten iedereen van harte welkom (terug), na een hopelijk fijne vakantie
met heel veel goede herinneringen aan het Offerfeest. Omdat het Offerfeest nu al wat lang geleden is
vieren we dat klein in de eigen klas. Het grote feest houden we tegoed, voor met het Suikerfeest.

Eigen schoolmaterialen

De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen van school een etui, potloden, pen etc. Eigen spulletjes
kunnen beter thuis blijven, omdat ze kwijt kunnen raken en soms tot afgunst leiden.

Overblijven / ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar organiseren we o.a.: een schoolreis, Suikerfeestviering, Iftar, sportdag etc..
Omdat dit niet tot het onderwijsprogramma hoort, krijgen we daar van de overheid geen geld voor. Ook
niet voor het “overblijven” van 12.00-12.45 uur. Voor de extra activiteiten en voor het overblijven vragen
we de ouders een bijdrage in de kosten. Donderdag 29-08 ontvangt u via uw kind een betalingsverzoek.

Bidons

Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van school een nieuwe bidon. Juffrouw Nicole heeft
ze ruim op tijd besteld, maar we hebben ze nog niet ontvangen. De kinderen gebruiken nu een bekertje.
We hopen en verwachten, dat het leveringsprobleem snel is opgelost.

Schoolgids / Kalender

De Schoolgids en de kalender voor schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. Daarom volgt hieronder een opsomming van de belangrijkste gegevens, die u op korte termijn nodig zou kunnen hebben.

Groepen

Groepsbezetting 2019-2020:
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 1-2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A

Juffrouw Mala
Juffrouw Micheline
Juffrouw Rajshri
Juffrouw Esra
Juffrouw Margaret
Juffrouw Charity
Juffrouw Ahsennur

20-09
26-09
27-09
04-10
11-10

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 vrij
Studiemiddag groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 1-2 vrij
GEEN vrij, voor Herfstvakantie t/m 20-10

Juffrouw Lisanne
Juffrouw Zeynep
Juffrouw Manon
Juffrouw Latifa
Juffrouw Mariam
Juffrouw Myriam
Meneer Erik

Vakleerkracht Godsdienst Juffrouw Naima, meneer Ömer
Vakleerkracht Gym
Juffrouw Nicole
Vakleerkracht IMC-Basis
Juffrouw Maartje (groep 7 en 8)
Nieuwe leraren: Meneer Erik(4 dagen in groep 8), juf Myriam (fulltime in groep 7), juf Lisanne (fulltime in
groep 4B) en meneer Ömer geeft op woensdag godsdienst in groep 5a, 5b en 8 en voorlichting voor
jongens in gr. 7 en 8. Samen met de leerlingen en ouders willen we hen als school, warm verwelkomen.
Vakanties en vrije dagen

Vakantie:
Offerfeest
Herfstvakantie
Wintervakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Suikerfeestvakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie
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Ouderkamer
Programma week 27 en 34
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit
Ouders als VVE-ambassadeurs.
Er is binnen de gemeente Tilburg veel aandacht voor de toeleiding van peuters naar voorschoolse voorzieningen. Inmiddels zijn er in De
Dirigent 10 moeders uit diverse culturele - taal achtergronden getraind om als VVE-ambassadeur te kunnen worden ingezet voor de
toeleiding naar VVE. De wijkraad in Tilburg Noord heeft vanuit een subsidie deze pilot waarin moeders opgeleid zijn tot VVE- ambassadeur
in Tilburg Noord mogelijk gemaakt.
De VVE- ambassadeurs zijn opgeleid om gezinnen te bezoeken die via het consultatiebureau hebben aangegeven dat ze het fijn zouden
vinden om extra informatie te ontvangen over het bezoek aan de peuteropvang of het kinderdagverblijf.
Zij kunnen in gezinnen op bezoek en in hun eigen taal met ouders in gesprek om hen te wijzen op het belang van VVE.
Op 17 juni zijn tijdens een feestelijke lunch in de speel-o-theek van De Dirigent de certificaten uitgereikt aan de VVE-ambassadeurs.
Ook Dhr. Henk Kielenstijn, hoofd van de afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg was hierbij aanwezig.
Kinder”rommel”markt op het schoolplein van Bs. De Regenboog was een groot succes
We kunnen terugkijken op een heel geslaagde en drukbezochte middag.
Het geld dat opgehaald werd voor het goede doel is bestemd voor de kinderen in de wijk Stokhasselt die opgroeien in armoede. Joke
(bekend van het Ronde Tafelhuis) heeft het geldbedrag in ontvangst genomen.
In totaal werd er € 315 opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
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Kinder”rommel”markt op het schoolplein van Bs. De Regenboog was een groot succes
We kunnen terugkijken op een heel geslaagde en drukbezochte middag.
Het geld dat opgehaald werd voor het goede doel is bestemd voor de kinderen in de wijk Stokhasselt die opgroeien in armoede. Joke
(bekend van het Ronde Tafelhuis) heeft het geldbedrag in ontvangst genomen.
In totaal werd er € 315 opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
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(bekend van het Ronde Tafelhuis) heeft het geldbedrag in ontvangst genomen.
In totaal werd er € 315 opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
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vinden om extra informatie te ontvangen over het bezoek aan de peuteropvang of het kinderdagverblijf.
Zij kunnen in gezinnen op bezoek en in hun eigen taal met ouders in gesprek om hen te wijzen op het belang van VVE.
Op 17 juni zijn tijdens een feestelijke lunch in de speel-o-theek van De Dirigent de certificaten uitgereikt aan de VVE-ambassadeurs.
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Het geld dat opgehaald werd voor het goede doel is bestemd voor de kinderen in de wijk Stokhasselt die opgroeien in armoede. Joke
(bekend van het Ronde Tafelhuis) heeft het geldbedrag in ontvangst genomen.
In totaal werd er € 315 opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
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In totaal werd er € 315 opgehaald.
Een fantastisch resultaat.
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