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Vakantieplanning schooljaar 2019-2020
Voor de volledigheid hierbij nogmaals de vakantieplanning van volgend schooljaar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

Maandag 21-10-19 t/m vrijdag 25-10-19
Maandag 23-12-19 t/m vrijdag 3-1-20
Vrijdag 14-2-20 t/m vrijdag 21-2-20
Vrijdag 10-4-20
Zondag 12-4-20 & maandag 13-4-20
Maandag 20-4-20 t/m dinsdag 5-5-20
Donderdag 21-5-20 & vrijdag 22-5-20
Zondag 31-5-20 & maandag 1-6-20
Vrijdag 3-7-20 t/m vrijdag 14-8-20

Afscheid groep 8
Afgelopen dinsdag hebben we samen met de ouders, broertjes en zusjes kunnen genieten van de
musical “Gewoon Super”. Wat waren onze sterren van groep 8 in vorm; fantastisch gedaan!
Woensdag om 12.00 uur hebben wij ze met een erehaag van alle kinderen van de school
uitgezwaaid!
Met een traan en een lach verlaten zij de basisschool en gaan een nieuw avontuur tegemoet. Wij
wensen alle groep 8 kinderen ontzettend veel succes en plezier op de middelbare school!
Als blijk van waardering voor hun basisschooltijd op De Terp, hebben wij van de ouders en kinderen
van groep 8 een geweldig leuk en origineel cadeau gekregen; een prachtige stoeptegel bij de
hoofdingang. Én nog een cadeaubon van bakkerij Mühl, waarvan we een heerlijke taart kunnen
kopen. Super bedankt namens het hele team van De Terp!

Even voorstellen; juf Annette
Na 23 jaar met veel plezier in de reclame te hebben gewerkt, heb ik het roer omgegooid en ben ik
het onderwijs ingestapt. Sinds kort mag ik mezelf echt juf noemen!Dat betekent concreet dat ik vanaf
het nieuwe schooljaar op De Terp zal lesgeven in groep 4 en ik heb er heel veel zin in!
Ik ben geboren in Amsterdam, getogen in Lisse en heb 20 jaar in Haarlem gewoond. Ik woon nu
alweer een dikke 9 jaar met man en bonuskinderen in Leeuwenveld.
Voor nu wens ik iedereen een mooie zomer en in het nieuwe schooljaar komen we elkaar
ongetwijfeld tegen. Tot dan!
Hartelijke groet, Annette Phielix

Goed doel: “Nacht van de Vluchteling”
Beste kinderen en ouders,
De afgelopen periode hebben jullie in de klassen gespaard om ons te sponsoren voor de Nacht van
De Vluchteling. Inmiddels is het alweer bijna 2 weken geleden dat wij ’s nachts 40 km hebben
gelopen om op die manier zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp voor vluchtelingen op
verschillende plekken op de wereld. Er is een prachtig bedrag bij elkaar gespaard van EUR 166,80!
We willen jullie hier ontzettend voor bedanken; met dit bedrag kunnen heel wat kinderen/ gezinnen
geholpen worden.
Arjan & Karen Honing
TSO Nieuws

Wie vindt het leuk om ons enthousiaste overblijfteam te komen versterken volgend schooljaar?
Mocht je het leuk vinden om samen met de kinderen tussen de middag een broodje te eten en lekker
te spelen, meld je dan nu aan.
Op dit moment hebben wij een plek voor 3 dagen bij de kleuters. Ook zijn wij op zoek naar
invalkrachten. Vergoeding per keer is 10 euro. Je woont 6x per jaar een vergadering bij en 1x per jaar
een ontruiming.
Heb je interesse mail dan naar tso@deterpweesp.nl
Eten tijdens de overblijf
Uw kind heeft tijdens de overblijf maar een half uur om te eten. Wij willen u hierbij dan ook vragen
niet teveel mee te geven. Tevens willen wij vragen géén noten mee te geven i.v.m. eventuele
allergieën.
Namens het TSO team
Mirjam van Galen Last
Coördinator TSO
HET TEAM VAN DE TERP WENST ALLE KINDEREN EN OUDERS / VERZORGERS EEN HEERLIJKE
ZOMERVAKANTIE EN WE ZIEN ELKAAR WEER OP MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019
VEEL PLEZIER EN LEKKER GENIETEN!
Belangrijke data komende periode:
● 11 juli: laatste schooldag
● 12 juli: start zomervakantie

●

26 aug: eerste schooldag

