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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hierbij voor de volledigheid nogmaals de vakantieplanning voor komend schooljaar:
Vakantie
Datum
Herfstvakantie
ma 22-10-18 t/m vr 26-10-18
Kerstvakantie
ma 24-12-18 t/m vr 04-01-19
Voorjaarsvakantie
vrij 15-02-19 t/m ma 25-02-19
Pasen
vr 19-03-19 t/m ma 22-04-19
Meivakantie
ma 22-04-19 t/m vr 03-05-19
Hemelvaart
do 30-05-19 t/m vr 31-05-19
Pinksteren
ma 10-6-19 & di 11-6-19
Zomervakantie
vrij 12-07-19 t/m vr 23-08-19

Ouderportaal: modules Toetsen en Rapporten gesloten
Momenteel worden de Cito-toetsen afgenomen en worden de rapporten van de kinderen opgesteld.
Om die reden zijn de modules “Toetsen” en “Rapporten” tijdelijk niet toegankelijk in het
ouderportaal. Zodra de rapporten mee naar huis zijn gegeven, worden deze modules weer open
gezet.

Terugblik schoolreisjes
Afgelopen maandag zijn de kinderen van de groepen 3 en 4 naar Dierenpark Amersfoort geweest, en
de kinderen van 4 t/m 7 naar Burgers Zoo. Wij kijken terug op twee geslaagde schoolreisjes!

Kampweek groep 8
Maandag 11 juni a.s. vertrekken de kinderen van groep 8 voor 5 dagen naar Bladel voor hun
kampweek. Als begeleiding gaan mee: meester Janpieter, meester Erik, juf Julia, juf Trees en juf
Jolanda. Wij wensen hen allen een onvergetelijke week toe!

Eindfeest vrijdag 6 juli
Denkt u er nog even aan uw aanmelding in te leveren bij Jolanda van den Berg, mocht u dat nog niet
hebben gedaan. NB. Het open podium is vol!

TSO Nieuws
Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
Zoals u weet werken wij met het TSO online aan- en afmeld systeem.
Het gebeurt nog veelvuldig dat er kinderen overblijven waarbij het TSO overblijfmoment niet is
aangevinkt. Als u uw kind heeft aangemeld voor TSO via de site bij KMN dan staan deze momenten er
niet automatisch in. Wij willen u dan ook vragen om de TSO momenten aan te vinken maar ook uw
kind af te melden bij afwezigheid.
Mocht dit niet lukken dan wil ik u daar graag bij helpen en kunt u mij mailen, appen of bellen.
Tip voor nieuw schooljaar: zet voor het hele jaar de TSO momenten van uw kind er vast in.
Desnoods voor alle dagen. Het is voor ons nl makkelijker om een kind te verwijderen uit het systeem
dan toe te voegen.
Alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Mirjam van Galen Last
coördinator TSO de Terp
terp@kmnkindenco.nl
0644435092

Jeugdtriathlon Weesp
Op zondag 15 juli a.s. wordt er een Weesper jeugdtriathlon georganiseerd voor kinderen in de leeftijd
van 7 t/m 18 jaar. U kunt hierover meer informatie krijgen op de website:
www.weesperjeugdtriathlon.nl

Belangrijke data komende periode:
●
●
●

11 juni: kampweek groep 8
17 juni: vaderdag
29 juni: groep 1 en 2 naar Don Bosco

CJG: Vraag van de maand juni
“ Hoe zorg ik goed voor mezelf als ouder ?”
Op www.cjgweesp.nl vindt u antwoorden en veel praktische tips!

