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Samen leren voor morgen!

Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018
Eerste schooldag: gezamenlijke opening van het schooljaar

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018
Luizencontrole

DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2018

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2018
Bijzonderheden/aankondigingen
Kinderwereld: Na de zomervakantie zal op de OBS Den Velde door kinderopvangorganisatie Kinderwereld
gestart worden met het aanbieden van peuteropvang. Peuters uit Den Velde en Radewijk zijn van harte welkom.
Binnenkort wordt een kleine verbouwing uitgevoerd om de peuteropvang mogelijk te maken. We zullen starten
met 2 dagdelen en we groeien mee met de behoefte die er vanuit ouders bestaat. Direct na de zomervakantie
worden ouders op de hoogte gebracht van de dagen en tijden. U kunt al wel uw belangstelling kenbaar maken bij
Kinderwereld (info@kinderwereld.info) of een inschrijfformulier aanvragen. Algemene informatie over Kinderwereld kunt u vinden op de website: www.kinderwereld.info
Managementteam: Komend schooljaar kunt u Jent Hadderingh (directeur) op school ontmoeten op dinsdagen. Linda Groeneveld (locatiecoördinator) is aanwezig op donderdagen. Wilna Ciebrant (intern begeleider) is
op dinsdagen op school aanwezig.
Belangrijke afspraken tot de herfstvakantie:
1 september: oud papier
3 september: eerste schooldag
5 september: luizencontrole
11 september: studiedag: alle kinderen vrij
12 september: gezamenlijke kick-off ouderavond omtrent fusie
13 september: Arcade studiedag: alle kinderen vrij
19 t/m 21 september: kamp groep 6-7-8
26 september: Kinderpostzegelactie
28 september: damles groep 5-6-7-8
3 oktober: Juf Harmke en juf Helen studiedag
3-14 oktober: Kinderboekenweek
6 oktober: oud papier
10 oktober: juf Marinka en juf Nelleke studiedag
12 oktober: damles groep 5-6-7-8
19 oktober: damles groep 5-6-7-8
Studiedagen: Zoals u hierboven wellicht gezien hebt, zijn er twee studiedagen gepland in de tweede
schoolweek. Dit komt omdat twee organisaties onafhankelijk van elkaar studiedagen hebben ingepland. We vinden dit een zeer ongelukkige planning, maar zouden graag naar beide studiedagen gaan en hopen op uw begrip.
Nieuwe website: Achter de schermen wordt al een poos gewerkt aan een nieuwe website. Ondertussen is
de ‘oude’ website offline gehaald en worden de koppelingen in orde gemaakt, zodat de nieuwe website online
komt. De informatie van de nieuwe website is nog niet helemaal up-to-date, maar daar werken we hard aan!
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Overige data: zie kalender website (bereikbaar via tabblad nieuws’). Verjaardagen: zie website.

