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DRUK DRUK DRUK… 

…Tja, dat is het altijd in het onderwijs. En ook voor u met 

schoolgaande kinderen. Extra druk was het sinds de vorige 

nieuwsbrief. Kangoeroewedstrijd, Creamiddag, Tentoonstelling (en 

dus afsluiting) van het project, Grote Rekendag en dán nog Pasen 

erachteraan. Alle helpende ouders hartelijk dank voor uw inzet! 

 

VERANDERINGEN  

Zoals u allen wel weet namen wij per 1 maart afscheid van meester 

Jasper. Gelukkig hadden wij een goede vervanger gevonden. Groot 

was dan ook onze schrik toen deze, de zondagmiddag vóór we weer 

startten na de voorjaarsvakantie, aangaf tóch niet te komen. Het 

vergde heel wat denkwerk en flexibiliteit om dit acute probleem op 

te lossen. Daarbij brachten we de ouders van kinderen uit de betreffende groepen 

steeds zo goed mogelijk op de hoogte van de stand van zaken. In die hectische tijd 

zijn we echter vergeten een algemeen bericht uit te sturen hierover. Daarom 

berichten we u hieronder hoe het ‘personele plaatje’ er nu uitziet. 

• In groep 8 staat juf Prita op maandag t/m woensdag en juf Simone op 

donderdag en vrijdag.  

• Juf Annet heeft de plek van juf Prita ingenomen in groep 6 (op maandag) en 5 

(op dinsdag). Juf Martine staat daardoor de hele week voor groep 4. 

 

VAKANTIEROOSTER 2018-2019 

Hieronder ziet u het vakantierooster voor het volgende schooljaar. 

Handig in verband met de planning van uitjes en vakanties. Eventuele 

studiedagen zijn hierin nog niet meegenomen. Deze data volgen later. 

 

Leidens Ontzet woensdag 3 oktober 2018 

Herfstvakantie  maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 2018 

Kerstvakantie vrijdagmiddag 21 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 

Meivakantie vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

 (Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag én Bevrijdingsdag vallen in 

de meivakantie) 

Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31mei 2019 

Pinksteren  maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie  vrijdagmiddag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 
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SUCCES GROEP 8-ERS! 

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 

nemen de kinderen van groep 8 deel aan de Cito 

Eindtoets. De rest van de school is dan natuurlijk muisstil 

om hen niet te storen. Zo kunnen zij het allerbeste uit 

zichzelf halen…en dan doe je het altijd goed!  

 

THEORIE IS BINNEN! 

Vandaag deden de kinderen van groep 7 hun best op het theoretisch verkeersexamen. 

Met prima resultaat, want alle kinderen slaagden hiervoor! Mooi, dat is binnen! Mitchell 

had zelfs niet één foutje! In de volgende nieuwsbrief nieuws over het praktijkgedeelte! 

Maar voor nu alvast:  

Gefeliciteerd! 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Het is nog een eindje weg, maar met de meivakantie in zicht, 

toch nu al een berichtje over de Avondvierdaagse. Deze wordt 

gehouden op dinsdag 29, woensdag 30, donderdag 31 mei 

en vrijdag 1 juni. Een brief met meer informatie én een  

inschrijfformulier volgt in de week van 23 april.  

 

TOT SLOT… 

…wensen we u een fijn weekend. De vooruitzichten zijn prima. Lekker genieten van 

het mooie weer! 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

 

 

Jippie….LENTE ! 


