
 

Week 2 

13 september 2019 
 

 

 

Kennismakingsavond 

 

Vandaag heeft u van uw kind de uitnodiging ontvangen voor de kennismakingavond op donderdag 19 september. 

Het accent ligt deze avond op kennismaking met de leerkracht, overige ondersteuners en uiteraard andere 

ouders/verzorgers.  

U wordt ontvangen met koffie/thee en een kleine versnapering (door de leerlingen gemaakt). Vervolgens zullen OB 

en MB1 gezamenlijk en MB2 en MB3 de informatie over de dagstructuur aan u tonen. 

 

We verwachten u van 19.00 tot 20.00 in de groep van uw kind 

 

Schoolfotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Voor de Verrekijker komt Dick Dicks op 3 oktober, overige informatie heeft u 

kunnen lezen in de algemene nieuwsbrief van deze week.  

 

 

 

 
 

Muziek in MB1 

Vanaf maandag 30 september komt Niels Tiebosch van Art4U muzieklessen geven. Ze noemen het ”de muziekklup”. 

De lessen zijn van 11.45-12.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Luizenpluizen 

MB3 is nog op zoek naar een ouder die alle leerlingen na de vakanties op luizen wil controleren. U kunt u aanmelden 

bij de eigen leerkracht.  

 

 



 
 

Gym 

Let goed op onderstaand gymrooster zodat de leerlingen hun gymspullen bij zich hebben. Ook de schoenen moeten 

in orde zijn. 

 

Belangrijke data 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 
Let op : MB3 is gewijzigd van dinsdagochtend naar woensdagochtend 

 

Donderdag 19 september Informatieavond 19.00-20.00 

Donderdag 3 oktober Schoolfotograaf 

  

  

  

Studiedagen : 

 

dinsdag 05 november 2019  

vrijdag 06 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker) -  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Herfstvakantie:                           14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsakantie :                      24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


