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Gymlessen
Vanaf vrijdag 4 oktober (tot eind april) zullen de gymlessen weer in de gymzaal van
Mantgum plaats vinden. De lessen zullen gegeven worden door een vakdocent. Het is
belangrijk dat de kinderen geschikte kleding en schoeisel voor in de zaal dragen. Tot deze
tijd gymmen de kinderen vrijdags buiten op het sportveld. Ook hier is het belangrijk om
geschikte kleding en schoeisel te dragen
Buitenschoolse opvang
Op maandag 26 augustus is de BSO op Dûbelspan van start gegaan. Er wordt al vollop
gespeeld, gekletst en gezellige dingen ondernomen.
De BSO zal in eerste instantie open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor
de woensdagen waren niet genoeg aanmeldingen. Mocht u zich nog niet hebben
ingeschreven maar zou u toch gebruik van de BSO willen maken dan kunt u zich alsnog
inschrijven via de kinderopvang organisatie Kids first (www.kidsfirst.nl)
Kinderboekenweek
Allemaal instappen! Reis mee met de fietstaxi, de huifkar, de hogesnelheidstrein of het
ruimteschip. De Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Met het thema; Reis
mee! gaan we op reis in kinderboeken. Niet de bestemming maar het vervoer erheen
staat centraal. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een cruiseschip,
verken een land tijdens een roadtrip, trek rond met een tractor en zeil de wereld rond op
een catamaran. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven
verrijkt!
De kinderboekenweek gaat op woensdag 2 oktober van start. Wat we allemaal gaan
doen blijft natuurlijk nog even een verrassing.
Luizencontrole
Op donderdag 5 september zal er weer een luizencontrole plaats vinden. Wij willen u
vragen om uw kind(eren) zonder gel, haarlak of vlechten naar school te sturen. Bij
voorbaat dank!
De rapporten
Wij vragen u om de rapporten die u voor de zomervakantie heeft gekregen weer mee
naar school te geven en in te leveren bij de groepsleerkracht.
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Vakanties en studiedagen 2019-2020
Vakanties:
Herfstvakantie: ma 21 oktober t/m vr 25 oktober
Kerstvakantie: ma 23 december t/m ma 6 januari
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: do 9 april t/m ma 13 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Maandag 6 januari
Woensdag 5 februari
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
Kalender
Vrijdag 13 september

Woensdag 2 oktober
Vrijdag 4 oktober

Geen vrijdagssamenwerking. Alle kinderen
gaan naar eigen school
Oud papier
Bezoek aan groep 5-8 door Auteur Ilona
de Lange (in Boazum en Wiuwert)
project afsluiting gr 3 t/m 8. Ouders
welkom van 13-14u.
Start Kinderboekenweek
Eerste gymles in de zaal

Ma 21 oktober- vr 25 oktober

herfstvakantie

Zaterdag 14 september
Vrijdag 27 september
Dinsdag 1 oktober
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