13 juli 2018
Agenda:
17 juli 2018
17 juli 2018
18 juli 2018
18 juli 2018
19 juli 2018
20 juli 2018

Schoolreisje groep 1 t/m 5 naar Wildlands
Afsluitende dag schoolverlaters
Meesters- en Juffendag en afscheid Juf Janke
Afscheid schoolverlaters
Kennismaking met nieuwe klas en juf of meester
Start zomervakantie kinderen om 12:00 vrij

Schoolreisje.

Verjaardagen

De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan aanstaande
dinsdag op schoolreisje naar Wildlands in Emmen.
De kinderen worden op de normale tijd op school
verwacht en rond 4 uur zullen we terug zijn op
school.

14 juli Marweh
21 juli Juf Akkelien
22 juli Nadien

Afscheid schoolverlaters.
De leerlingen die dit jaar van school af gaan
hebben aanstaande dinsdag een afscheid activiteit
met de klas. Daarnaast zullen ze woensdagavond
samen met hun ouders afscheid nemen van de
school. Wij wensen alle leerlingen veel leerplezier
op de nieuwe school!
Meesters- en juffendag.
Woensdag 19 juli hebben we meesters- en
juffendag op de Triade. Er zijn voor de kinderen
allerlei activiteiten georganiseerd. Tevens staat de
dag in het teken van het afscheid van juf Janke.
De kinderen zullen bezig gaan met kunst, cultuur
en creativiteit. Juf Janke houdt hier erg van!
Zomervakantie.
De zomervakantie start dit jaar op 20 juli. De
kinderen zijn op vrijdag 20 juli om 12 uur vrij van
school. Op maandag 3 september zullen wij weer
starten met school. Wij wensen iedereen alvast
een hele fijne zomervakantie.

1 augustus Fay
4 augustus Damiën Bosman
9 augustus Dylano
18 augustus Juf Martine
24 augustus Abbymay
26 augustus Juf Yvonne
28 augustus Yasmijn
Jeremy
29 augustus Jannieta
31 augustus Jay Dean
Juf Janke.
Juf Janke onze logopedist stopt na 40 jaar met
werken in het onderwijs. Janke is voor de Triade
meer dan een logopedist. Ze is actief betrokken bij
de school. Onderwerpen die haar aanspreken en
waar wij als school de afgelopen jaren ontzettend
van geprofiteerd hebben zijn; lezen, kunst,
cultuur, creativiteit en natuurlijk de taal- en
spraakontwikkeling van de leerlingen. Wij wensen
juf Janke veel plezier met alles wat ze gaat doen.
VakantieBieb.
Het blijven lezen tijdens de zomervakantie is erg
belangrijk. De VakantieBieb is een app die je gratis
kan downloaden. Je kunt zo gratis boeken lezen!
In de folder die bij de nieuwsbrief zit, staat meer
informatie. www.vakantiebieb.nl
Wisselochtend.
Op donderdag 19 juli van 9 tot 10 uur gaan de
kinderen kennismaken met de nieuwe meester of
juf voor volgend schooljaar. Ook worden de
kinderen die na de zomervakantie nieuw bij ons op
school komen uitgenodigd. We hopen dat we
hierdoor de klassen zo compleet mogelijk hebben
en dat de kinderen al een eerste kennismaking
met elkaar hebben gehad!

Belangrijke data volgend schooljaar.
Activiteit

Datum

Kinderboekenweek
Studiedag
Herfstvakantie
Schoolontbijt
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Koningsspelen/sportdag
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Projectweek
Presentatie projectweek
Hemelvaart
Kamp groep 7/8
Studiedagen
Schoolreisje groep 1 t/m 5
Meesters- en juffendag
Afscheid schoolverlaters
Start zomervakantie

3 t/m 14 oktober 2018
19 oktober 2018 kinderen vrij
20 t/m 28 oktober 2018
8 november 2018
21 december 2018 kinderen vrij
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
4 februari 2019 kinderen vrij
16 februari t/m 24 februari 2019
12 april 2019
19 april 2019 kinderen vrij
22 april 2019 kinderen vrij
27 april 2019 t/m 5 mei 2019
6 mei t/m 10 mei 2019
14 mei 2019
30 en 31 mei kinderen vrij
24 juni t/m 26 juni 2019
27 juni en 28 juni 2019 kinderen vrij
9 juli 2019
10 juli 2019
10 juli 2019
12 juli 2019 Let op! Kinderen zijn de vrijdag voor
de zomervakantie vrij!

Gedurende het schooljaar zullen er meer activiteiten georganiseerd worden. Wij zullen u via de nieuwsbrief
en de mail hiervan op de hoogte houden.

