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Bedankt
Namens het hele team willen we graag iedereen weer enorm bedanken voor de hulp en fijne samenwerking het
afgelopen jaar. Fijne vakantie, rust lekker uit en tot 23 augustus!

Overblijfkrachten gezocht

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar extra overblijfkrachten. We zijn vooral op zoek naar iemand
die op de dinsdag en vrijdag ons kan helpen bij de kleuters. Interesse? Stuur een email naar:
d.geurse@houtrustschool.nl

Start Franse lessen
De Franse lessen zullen in de 3e week van het nieuwe schooljaar starten. Dus op dinsdag 6 september.

Studiedag 22 augustus

Vergeet u het niet in de agenda te zetten? Maandag 22 augustus begint het team met een studiedag. De school
begint dus voor de kinderen op dinsdag 23 augustus! Groep 4 begint deze dag direct om 8.15 uur met gym.

Controle luxeverzuim
Afgelopen donderdag 7 juli hadden wij een controle luxeverzuim van de leerplichtambtenaar. Alle kinderen die
deze dag ziek waren gemeld, of afwezig waren zonder dit te melden zijn gebeld door de leerplichtambtenaar.
Vervolgens zijn ze thuis op bezoek gegaan om te controleren of het inderdaad klopt dat de kinderen ziek thuis
waren.

Informatieavond
Vergeet u het niet? Maandag 29 augustus is de informatieavond. U bent dan van harte uitgenodigd om kennis te
maken in klas van uw kinderen. Hieronder het programma:
18.45 – 19.00 uur:
19.00 – 20.00 uur:
20.00 – 20.30 uur:
20.30 – 21.30 uur:

inloop
informatieavond voor ouders met kinderen in groep 1-2, 5, 6 en 7.
koffie bij de hoofdingang en tevens de mogelijkheid te praten met leden van de AC, MR
en directie (tevens inloop voor de groepen 3, 4 en 8)
informatieavond voor ouders met kinderen in groep 3, 4 en 8.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! Het jaarverslag van de MR en de activiteitencommissie ontvangt
u van ons na de vakantie.

Gymrooster

In de bijlage treft u het gymrooster aan voor het komende schooljaar. Er zijn geen veranderingen t.o.v. het
afgelopen jaar.

Jaarplanner (aanpassing)
In de jaarplanner hadden we per ongeluk de fotograaf verkeerd aangegeven. In de bijlage de juiste versie.

Vredesloop (herhaling)

62 kinderen hebben zich al opgegeven, Er zijn nog maximaal 28 plekken
beschikbaar! Nog niet opgegeven? Doe dit dan snel via het digitale strookje in
Mijnschoolinfo (10 juni verzonden). Op zaterdag 24 september zal de
Vredesloop plaatsvinden.
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Jarigen
Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
9
juli
8
Tim
10 juli
4
Chloé
13 juli
6
Sarah
13 juli
7
Diederik
13 juli
8
Tommy
19 juli
1/2B Alex
19 juli
5
Guus
22 juli
1/2G Bijou
22 juli
6
Isabel
22 juli
6
Sep
23 juli
1/2G Tijn
25 juli
4
Jip
26 juli
6
Mart
27 juli
1/2B Denne
27 juli
1/2R Feline
28 juli
5
Max
15 augustus
4
Jimi
16 augustus
6
Timon
17 augustus
1/2R Kasper
18 augustus
6
Sophie
22 augustus
8
Puck
23 augustus
1/2B Danie
24 augustus
4
Lola
25 augustus
1/2R Britt
26 augustus
6
Julian

Agenda
9 juli t/m 21 augustus
22 augustus
23 augustus
29 augustus
19 september
20 september

Zomervakantie
Studiedag (iedereen vrij)
1e schooldag
Informatieavond
Studiedag (alle kinderen vrij)
Prinsjesdag (alle kinderen vrij)

Gezocht

Bijlage
Jaarplanning 2016/2017 verbeterde versie.
Gymrooster.

