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Purmerend, 8 juni 2018
Agenda Juni
11 t/m 14 juni
13 juni
19 juni
20 juni
20 + 21 juni
22 juni
25 juni
25 juni
27 - 29 juni
27 juni

Avondvierdaagse
Schoolreisje groep 3 en 4
OR vergadering -> verplaatst naar 3 juli
Schoolreisje groep 5 en 6
Schoolreisje groep 7
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Rapporten mee naar huis
Kennismakingsmiddag VO
Kamp groep 8
Poetslessen voor de groepen 1 t/m 7

Klimmuur een succes
Vorig jaar bestond ’t Carrousel 25 jaar. We hebben toen met de fancy fair geld opgehaald
om het schoolplein op te knappen en aan te kleden. Op vrijdag 25 mei is er aan de zijkant
van ons gebouw een Klimmuur bevestigd. In de pauze en na schooltijd was er meteen een rij
om de klimmuur uit te proberen!

Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2018-2019
We gaan richting de laatste maand van dit schooljaar, dus zijn we al druk bezig met volgend
schooljaar. Ik hoop u in de volgende nieuwsbrief onze bezetting door te kunnen geven, daar
zijn we momenteel nog druk mee bezig. Wel kan ik u meedelen dat we 8 groepen blijven
houden. Voor volgend schooljaar zijn de vakanties en studiedagen reeds bekend:
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2de Pinksterdag

maandag 3 september 2018
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
maandag 10 juni

Studiemiddag: vrijdag 7 september, leerlingen zijn om 12.30 vrij
Studiedagen:
Dinsdag
2 oktober
Vrijdag
15 februari
Woensdag
29 mei

Vrijdag 19 oktober
Maandag 25 februari
Maandag 17 juni

Schoolreisjes
In de komende weken gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreisje. Van de leerkracht van uw
kind zult u een briefje met informatie over het schoolreisje ontvangen. We hopen natuurlijk
dat het mooie weer zal blijven, zodat iedereen volop kan genieten!
Heeft u het schoolreisje nog niet betaald, ziet u in onderstaand overzicht de kosten van de
diverse schoolreisjes.
Groep
3/4
5/6
7
8

Bestemming
Oud Valkenveen (woensdag 13 juni)
Duinrell (woensdag 20 juni)
Kamp Banjaert Wijk aan Zee
(woensdag20 juni + donderdag 21 juni)
Kamp Hoorn
(woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni )

Vervoer
bus
bus
Taxi Ruiter + eigen auto’s

Prijs
€ 27,50
€ 27,50
€ 47,50

Taxi Ruiter + eigen auto’s € 60,00

U kunt het bedrag contant betalen bij de directie of bij juf Maaike, maar wij zien liever dat u
het zo snel mogelijk stort op NL41 RABO 0327 9894 91.
t.n.v. A.Huizing Oudervereniging o.b.s. ’t Carrousel.
LET OP DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER!!!!
Vermeld daarbij de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.
Kinderen waarvoor niet betaald is, kunnen helaas niet mee op schoolreisje. Dat willen we
natuurlijk voorkomen. Als er een belangrijke reden is, waardoor u op dit moment niet kunt
betalen, komt u dan even langs bij de directie. We vinden dan samen wel een oplossing.

