Vrijdag 23 augustus 2019

Data om te onthouden
26-8-2019

Klimophetnieuws
Schooljaar 2019-2020 gaat beginnen
De zomervakantie zit er bijna
op. Ik hoop dat u allemaal
heeft genoten van een
lekkere vakantie.

Eerste schooldag aanvang 8.15
uur op het schoolplein met alle
ouders en leerlingen
2-9-2019
Vanaf maandag 2 september
informatie-avonden in alle
groepen. Check de kalender voor
de groep van uw kind

Maandag 26 augustus gaat
de school weer beginnen. Om
8.15 uur bent u van harte welkom met uw kind op het grote
schoolplein.
Alle leerkrachten zullen om 8.15 uur op het plein staan met
een ballon waarop de naam van de groep is vermeld. Na
een welkomstwoord bent u allemaal van harte welkom met
uw kind in de groep. Daar kunt u even rustig kennis maken
met de leerkracht van uw kind, de andere kinderen en de
ouders van de groep. Voor wie dat wil is er daarna nog
gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de aula.
Omdat we met z’n allen op het grote plein starten om 8.15 uur vervalt de eerste gymnastiekles
voor groep 4A.
Het gymnastiekrooster kunt u vinden op de website van de Klimop of door te klikken op de
volgende link: gymnastiekrooster
Het team van de Klimop is compleet!!! Iedereen is uitgerust, vol energie en heeft er weer zin in.
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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
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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