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VAKANTIES 2019 – 2020
De Jaarkalender (waarover hierna méér) is er nog niet maar ouders vragen al wel naar de
vakantieregeling voor het nieuwe schooljaar. Deze publiceren we nu alvast. Op verzoek is ervoor
gekozen om de studiedagen niet allemaal op de woensdag te plannen maar ook de vrijdag in dat
rooster mee te nemen.

Herfstvakantie 2019
Kerstvakantie 2019-2020
Voorjaarsvakantie 2020
2e Paasdag 2020
Meivakantie 2020 PO
Hemelvaart 2020
2e Pinksterdag 2020
Zomervakantie 2020

maandag 14-10 t/m vrijdag 18-10
maandag 23-12 t/m vrijdag 03-01
maandag 24-02 t/m vrijdag 28-02
maandag 13-04-2020
maandag 27-04 t/m vrijdag 08-05
do 21-05 en vrijdag 22-05
maandag 01-06-2020
maandag 13-07 t/m vrijdag 21-08

Studiedagen
Er is één studiedag al bekend en dat is woensdag 30 oktober.
Er komen nog twee woensdagen en twee vrijdagen bij, deze data zijn nog niet
vastgesteld. Uiteraard doen we ons best om dat zo snel mogelijk te doen.

JAARKALENDER 2019 – 2020
U bent gewend om van ons een kleurrijke Jaarkalender te ontvangen om thuis op te hangen.
Deze kalender is de afgelopen 7 jaar door ontwerpstudio Zoolies voor ons gemaakt. Voor komend jaar
heeft Zoolies laten weten hiermee te willen stoppen door andere opdrachten maar ook vanuit een
creatief standpunt. Jarenlang een soortgelijk ontwerp maken nodigt uiteindelijk niet meer uit en dan is
het goed om op zoek te gaan naar iets anders.
Wij vinden dat zelf ook wel en we hebben nagedacht over een alternatief. Een gedrukte kalender is
fraai maar…. is óók een steeds zwaarder wordende kostenpost. Er zijn scholen die zo’n kalender laten

maken en deze dan verkopen aan de ouders om de kosten terug te
verdienen maar daar voelen wij niet zo voor. Wat dan? In overleg
met de MR is gekozen om ons als proef eens op Parro te richten.
Daar zit óók een kalender in. Die kun je wel niet op de koelkast
hangen maar wél overal op de smartphone bekijken. Het zal even
een wenperiode vragen maar we willen dit voor volgend jaar zo
gaan proberen! We horen begin volgend jaar graag terug wat u er
van vindt. Mócht het toch niet goed werken dan zijn er altijd nog
opties om via Word of Excel iets te maken op papier.

AVONDVIERDAAGSE
De Avondvierdaagse is weer achter de rug! U kon
hierover al in Parro lezen. Elk jaar toch weer
bijzonder dat Burgst met ruim 500 kinderen en
ouders enthousiast meelopen! Het is ook dit jaar
weer heel goed gegaan, goed weer en veel
gezelligheid! Bedankt allemaal, in het bijzonder óók
de ouders van beide locaties die alle aanmeldingen

administratief hebben verzorgd! Want daar komt best
wat bij kijken! Hoe heet je, in welke klas zit je, voor de
hoeveelste keer loop je mee en met wie? Dat moet
allemaal bekend zijn en op vrijdagavond moeten de
juiste medailles per gezin klaar liggen.
Onze dank en complimenten!!

PROJECT 2E WERELDOORLOG
De groepen 8 op beide locaties leren in de
geschiedenislessen het nodige over de Tweede
Wereldoorlog. We vinden het erg belangrijk dat
kinderen daar kennis van nemen en iets weten over
wat er allemaal gebeurd is en wat de betekenis is van
4 en 5 mei. Jaarlijks ronden de kinderen in groep 8
dit af met een fraaie tentoonstelling voor de ouders,
opa’s en oma’s en natuurlijk de andere groepen. Er
wordt door de kinderen uitleg bij alle werkstukken
gegeven. Ook dit jaar zag alles er weer érg mooi uit
allemaal!

- - - - - - - - - - ingezonden - - - - - - - - - - - -

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb
stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst
50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft
hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1
juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend
tot en met 31 augustus.

Beste ouders,
In het kader van duurzaamheid en consuminderen wordt de eerste editie van de speelgoed-en
kledingbeurs Kidz Bazaar georganiseerd op zondag 26 mei. De beurs heeft geen winst oogmerk en een
gedeelte van de opbrengst gaat naar de verkoper en het andere deel naar het goede doel Make a Wish
Stichting. Via deze beurs kunnen ouders spullen inleveren en zijn ze van harte welkom om 26 mei te
komen winkelen van 9.00-13.00u. Heb je kleding of speelgoed te koop dat er nog goed uitziet?
Wij nemen graag de verkoop van je over, tegen een kleine bijdrage.
Laat snel weten hoeveel stickers je nodig hebt via het emailadres: kidzbazaarbreda@gmail.com
Voor meer info kijk dan snel op de website: kidzbazaar.weebly.com

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen
om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw
kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren
typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
Gratis proefles! Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

