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Agenda in juni en juli
12 t/m 15 juni
14 t/m 16 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 en 22 juni
23 juni
26 juni
27 juni
30 juni

Avond 4 daagse
Kamp groep 8
Juffen en Meester dag groep 1/2
OR en MR
Schoolreisje groep 3 t/ 6
Kamp groep 7
Studiedag, alle kinderen vrij
Rapporten mee naar huis
Staking onderwijs, school pas om 9.30 open!
Handhaving lessen groep 8

Schooljaar 2017-2018
Het einde van dit schooljaar komt langzaam in zicht, dus kijken we alvast vooruit naar het
volgende schooljaar. Belangrijk daarbij is de groepsbezetting. Die kunnen we u helaas nog
niet geven. Wel kan ik u aangeven dat we volgend schooljaar 1 groep mogen groeien en dus
met 8 groepen gaan werken. We zullen dan 2 groepen 1/2 hebben en verder homogene
groepen 3 t/m 8. Er hoeven dus geen combinatiegroepen gemaakt te worden, zoals nu het
geval is bij groep 6/7 en 7/8.
Omdat we 1 groep groeien, mogen we nieuwe mensen aannemen. Gesprekken hiervoor zijn
deze week en hopelijk kunnen we aan het eind van deze week onze formatie compleet
maken. Ik hoop dan ook in de volgende nieuwsbrief de bezetting van volgend schooljaar te
kunnen vermelden.

Vakantie en studiedagen in 2017-2018
De vakanties en studiedagen van volgend schooljaar zijn bekend. Deze data willen wij u dan
ook graag doorgeven, zodat u daar volgend schooljaar rekening mee kunt houden.
Start schooljaar
Herfstvakantie
Studiedag okt.
Studiedag dec.
Kerstvakantie
Studiedag feb.
Voorjaarsvakantie
Studiedag april
Meivakantie

Maandag 4 september 2017
23 t/m 29 oktober 2017
Maandag 30 oktober 2017
Vrijdag 22 december 2017
23 december t/m 7 januari 2018
Maandag 12 februari 2018
26 februari t/m 4 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
27 april t/m 13 mei 2018

Studiedag juni
Studiedag juli
Compensatiedag*
Zomervakantie

Vrijdag 22 juni 2018
Woensdag 11 juli 2018
Vrijdag 20 juli 2018 (indien er geen groepen naar huis zijn gestuurd)
21 juli t/m 2 september 2018

*De Compensatiedag kan alleen doorgaan als er gedurende het schooljaar geen groepen naar huis zijn
gestuurd i.v.m. zieke leerkrachten.

Staking in het onderwijs
Wellicht heeft u op het nieuws reeds gehoord dat het
basisonderwijs gaat staken. Op 27 juni sluit ’t
Carrousel zich aan bij deze landelijk staking van het
onderwijs. Dat houdt in dat de school op dinsdag 27
juni een uur later begint, namelijk om 9.30. De
deuren zullen vanaf 9.20 open zijn. Deze week zult u
hierover een brief ontvangen.

Schoolreisjes
Deze en volgende week gaan de groepen 3 t/m 8 op
schoolreisje.
Groep 8 zal a.s. woensdag op kamp naar Hoorn gaan.
Zij zullen i.v.m. diverse wegwerkzaamheden onderweg
niet gaan fietsen, maar zullen met auto’s vervoerd
worden. De leerlingen van groep 8 verzamelen op
woensdag 14 juni om 8.45 en vertrekken om 9.00. Op
vrijdag 16 juni komt groep 8 rond 14.30 weer terug.
Op woensdag 21 juni zullen de groepen 3,4,5,6 en 7 op schoolreisje gaan. Ook deze groepen
zullen om 8.45 de kinderen gaan verzamelen en om 9.00 zullen de bussen vertrekken. De
groepen 3 t/m 6 zullen dezelfde dag rond 17.00 terug zijn. Groep 7 blijft een nachtje slapen
en komt op donderdag 22 juni rond 15.00 terug.
We hopen natuurlijk dat het mooi weer zal zijn, zodat iedereen volop kan genieten!

