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CONTACTPERSONEN
VOORZITTER MR:
Jacco de Wit
telefoonnummer 253164
mr@obsdezilvermeeuw.nl

VOORZITTER OR:
Simone van Esch
telefoonnummer 241043
or@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATIE
TUSSENSCHOOLSE OPVANG:
Nettie Ooteman
Miriam de Wit:
(aanwezig: ma en do 8.30 uur /
9.00 uur)
Aan- en afmelden via dit mailadres
TSO@obsdezilvermeeuw.nl

COÖRDINATOR
HOOFDLUIS:
Marina Vos:
telefoonnummer 232646
(aanwezig: di/vr)

Vossenjacht
De zomervakantie staat voor de deur. Voordat deze begint,
gaan we het schooljaar feestelijk afsluiten met een
vossenjacht.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 worden om half 9 op
school verwacht. In groepjes gaan ze spelletjes op het
schoolplein doen en op zoek naar de vossen in het dorp.
We sluiten de ochtend af met het gezamenlijk eten van een
pannenkoek.
De kinderen hoeven deze ochtend
geen eten of drinken mee te
nemen. Daar wordt voor gezorgd.
Om 12 uur wensen we elkaar een
fijne vakantie. De school begint
weer op maandag 29 augustus.
Zo’n feestelijke dag kunnen we
niet organiseren zonder de hulp
van ouders. Bedankt daarvoor.
Namens de kinderen en het team.
Gymrooster
Hierbij treft u het gymrooster voor komend schooljaar aan.
Donderdag
Saskia Jansen
08.30 u. – 09.10 u.
09.10 u. – 09.50 u.
10.00 u. – 10.40 u.
10.40 u. - 11.20 u.
11.15 u. – 12. 00 u.

gr. 3/4
gr. 5
gr. 6
gr. 8
gr. 7

Vrijdag
Harry v.d. Burg
08.30 u. – 09.10 u.
09.10 u. – 09.50 u.
09.50 u. – 10.30 u.
10.30 u. - 11.15 u.
11.15 u. – 12. 00 u.

gr. 6
gr. 8
gr. 7
gr. 3
gr. 5

Naast de gymles krijgen de kinderen in groep 4 bijna
veertig weken op vrijdag zwemles in zwembad De
Waterakkers. Het streven is dat alle kinderen aan het einde van dit jaar schoolzwemmen in het
bezit zijn van tenminste een zwemdiploma. De zwemlessen leiden op tot maximaal diploma B.
De kinderen gaan, gezien de korte afstand, lopend naar het zwembad. De begeleiding tijdens deze
zwemles is in handen van de groepsleerkracht. De door De Waterakkers vastgestelde ouderbijdrage
voor het schoolzwemmen is dit schooljaar € 107,55 per leerling. Het is verboden om sieraden te
dragen tijdens het zwemmen.
De eerste zwemles is op vrijdag 2 september 2016.
marina.vos@obsdezilvermeeuw.nl

Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 september a.s. komt de schoolfotograaf!
Voor die tijd zal in de hal bij het directiekantoor een intekenlijst worden opgehangen voor
het laten maken van een foto van broer/zusjes die niet (meer) op onze school zitten.

Vakanties en vrije dagen
De 1e schooldag is maandag 29 augustus 2016.
In het schooljaar 2016-2017 geldt het volgende vakantierooster:
Vakantie
Herfstvakantie
5 december
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag (valt in mei-vakantie)

Periode
17-10-2016 t/m 21-10-2016
’s middags kinderen van groepen 1 t/m 4
23-12-2016 ‘s middags t/m 06-01-2017
20-02-2017 t/m 24-02-2017
ma 17-04-2017
24-04-2017 t/m 05-05-2017
do 27-04-2017

Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25-05-2017 en 26-05-2017
ma 05-06-2017
24-07-2017 t/m 01-09-2017

Bovendien zijn de volgende vrije dagen ingepland voor studiedagen van het team:
15 september 2016
9 februari 2017
3 oktober 2016
4 april 2017
11 + 25 november 2016
6 + 28 juni 2017

Krantenactie
Afgelopen donderdag is de laatste krantenactie van het schooljaar geweest.
De opbrengst was goed!
Volgend schooljaar zullen we gewoon verder gaan met de actie, maar de dag zal veranderen.
De eerste actie volgend jaar zal zijn op: dinsdag 30 augustus.
Een keer in de twee weken op dinsdag zal er vanaf 15.30 uur weer iemand van de ouderraad bij de
papiercontainer op het plein staan. U kunt dan uw oud papier komen brengen.
Bonnen die u dit jaar heeft gespaard, blijven natuurlijk gewoon geldig!
Schrijft u de volgende data alvast in uw agenda:
Dinsdag 30 augustus
Dinsdag 13 september
Dinsdag 27 september
Dinsdag 11 oktober
Dinsdag 25 oktober
Dinsdag 8 november
Dinsdag 22 november
Dinsdag 6 december
Dinsdag 20 december
Hoofdluiscontrole
Na de zomervakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd
volgens onderstaand schema.
U wordt verzocht ervoor te zorgen dat er op de voor uw kind(eren)
betreffende datum geen gel, staarten/vlechten e.d. in het haar
aanwezig zijn. De controledata treft u ook aan op de toegangsdeuren van de school en de
groepslokalen.
DAG
TIJD
GROEP(EN)
ma. 29 augustus
8.30 uur
6 en 7
di. 30 augustus
8.30 uur
4
wo. 31 augustus
8.30 uur
1/2, 3, 5 en 8

DONDERDAG 14 juli om 12.00 u.

Het team van obs De Zilvermeeuw wenst iedereen
een fantastische vakantie!!
Tot maandag 29 augustus.

