Donderdag 27 juni 2019

Klimophetnieuws

Data om te onthouden
28-6-2019
Rapporten mee naar huis

Groep 8 is op kamp

5-7-2019

De leerlingen van de groepen 8 zijn momenteel op kamp in
Apeldoorn. Drie dagen lang maken zij plezier in en om het Stayokay
hotel waar zij verblijven.
De versboerderij heeft bananen, appels en mandarijnen
gesponsord. Een gezonde snack tussen alle leuke activiteiten door.
https://www.facebook.com/versboerderij/

BBQ ouders, leerlingen en team
8-7-2019
Afscheidsavond groep 8a
9-7-2019
Afscheidsavond groep 8a
11-7-2019
Laatste schooldag. 15.00 uur
aftellen en uitzwaaien

Gratis sportactiviteiten tijdens Zomerspelen Kids
Team Sportservice zorgt ervoor dat elk kind in Haarlemmermeer een te gekke zomer kan beleven
met de Zomerspelen Kids en Peuters & Kleuters. Laat jouw kind meedoen met de gratis
zomeractiviteiten in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Zwanenburg. Op het programma staan allerlei
verschillende activiteiten van waterspelletjes tot trefbal en voetbaltoernooi tot kickboksen. Dit doen
we natuurlijk buiten! Lees hier meer over het programma en het inschrijven.

Spetterende BBQ met ouders, leerlingen op vrijdag 5
juli
Volgende week vrijdag is het zover. De ouderraad organiseert op vrijdag 5 juli heel veel leuke
spelletjes voor de kinderen en een heerlijke BBQ en een lekker drankje voor wie daar trek in heeft.
U bent van harte welkom van 17.00 tot 20.00 uur.
Als u geen bonnen heeft gekocht voor al het lekkere eten is er op de BBQ nog wel het een en
ander te koop. Dat zijn kinderkettingen waarmee u wat snoep kunt krijgen, een ijsje, een zakje
chips, uw kind op de foto kan en gebruik kan maken van de verschillende attracties. Daarnaast zijn
er nog volop consumptiebonnen verkrijgbaar en bonnetjes voor een portie patat zolang de
voorraad strekt.

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie 19 t/m 28 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 14 t/m 24 februari
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Paasvakantie 9 april t/m 13 april
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 t/m 24 mei
Pinksteren 31 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 3 juli t/m 16 augustus
Studiedagen/werkdagen zonder leerlingen:
Maandag 28 oktober
Maandag 6 januari
Vrijdag 14 februari
Maandag 24 februari
Donderdag 9 april
Maandag 15 juni
Vrijdag 3 juli
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