Om te bewaren
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag 2e Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinkstervakantie:
Zomervakantie:

maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020
maandag 24 februari 2020 tot en met vrijdag 29februari 2020
vrijdag 10 april tot en met 13 maandag april 2020
vrijdag 17 april 2020
maandag 27 april 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

maandag 1 juni 2020
vrijdagmiddag 17 juli

Studiedag 2019-2020
Vrijdag 18 oktober 2019
Ma 18, di 19,wo 20 mei onder voorbehoud
Maandag 8 juni vanaf 13.00 uur
Studiedagen Unit 1
Maandag 23 september 2019
Donderdag 5 december 2019
Maandag 27 januari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Vrijdag 26 juni 2020

Gymtijden:
Maandag:

08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.15 uur

leerjaar 4
leerjaar 5a
leerjaar 5b
leerjaar 3
leerjaar 6
leerjaar 7/8
leerjaar 7/8

Vrijdag:

Inloopmomenten ouders
Maandag 2 september 8.30
maandag 30 september inloop evaluatie stamgr. 17.00-17.45
Maandag 6 januari nieuwjaarsborrel 17.00-18.00
Vrijdag 12 juni openhuis nieuwbouw ( onder voorbehoud)
Informatieavond
Dinsdag 10 september

19.00-19.45
19.45-20.00
20.00-20.45
20.45-21.30

unit 3
koffie
unit 2
unit 1

08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.30 uur
12.30 uur
13.15 uur

leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar
leerjaar

5b
5a
6
3
4
7/8
7/8

Oudercontactmomenten
Donderdag 19 september 2019 oudervertelgesprekken
Woensdag 12 februari 2020 rapportfolio gesprekken
Week van 6 juli afsluitende gesprekken op verzoek
Dinsdag 5 november en donderdag 7 november 2019 adviesgesprekken gr 8

Schoonmaakavonden
Donderdag 1 november, dinsdag 14 januari 2020, woensdag 13 mei schoon/ inpakavond,
maandag 13 juli 2020 eindschoonmaak
Materialen waar de kinderen zelf voor zorgen
De reden dat we kinderen hun eigen materiaal mee laten brengen is dat kinderen op hun
eigen spullen veel zuiniger zijn dan die van school.
Het advies is koop niet te veel, want de kastjes van leerlingen zijn gauw vol.
Bureaustandaards zijn niet toegestaan.
Materialen die door de school worden verstrekt:
· een kleurdoos: deze wordt éénmaal uitgedeeld in leerjaar 3 of bij binnenkomst na een
verhuizing (school vult de kleurdoos regelmatig bij).
· gewone grijze potloden.
· vullingen voor Lamy en Stabilo of (vul)pennen
· kleurpotloden en stiften.
De volgende materialen moeten de kinderen de eerste schooldag van elk schooljaar
meebrengen. Wilt u controleren wat nog bruikbaar is en anders onderstaand lijstje
aanvullen? Om te zorgen dat de kinderen volgend jaar makkelijk van instructieplek
kunnen wisselen heeft uw kind het volgende nodig:
· Vanaf leerjaar 3
o prittstift
o stabilo potlood (indien gewenst)
· Unit 2 en 3:
1 royaal etui
o 1 gum (géén kneedgum en de eerste gum krijgen zij van school)
o 1 blauwe pen. (stabilo, vulpen of balpen. Fineliners zijn niet toegestaan i.v.m. het
doordrukken)
o puntenslijper
o 1 groene pen
o Goede, scherpe schaar
o pritt-stift
o USB stick
o whiteboard stift, liefst groen of blauw, deze geven de minste vlekken (eerste stift
krijgen ze van school)
voor in de TSH
o liniaal (30 centimeter)
o Hema highlighters (in plat doorzichtig kunststof doosje)zie:
https://www.hema.nl/winkel/vrije-tijd-kantoor/schoolkantoor/schrijfwaren/markeerstiften/12-pak-highlighters-(14465025)
o Hema schrijfstiften (in plat doorzichtig kunststof doosje)zie: hema highlighters zie:
https://www.hema.nl/vrije-tijd-kantoor/school-kantoor/schrijfwaren/fijnschrijvers/12pak-schrijfstiften-14420027.html
o eenvoudige rekenmachine (vanaf leerjaar 6)
o doekje om het white-boardje te wissen

