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Wat wordt de school mooi! We zijn bijna klaar met de herstelwerkzaamheden na de brand 

van afgelopen november. De schilders zijn druk bezig om alles weer lekker fris te schilderen. 

Donderdag komen de vloeren voor in de berging en de kantoorruimte aan de 

onderbouwkant. Het is de bedoeling dat we deze volgende week weer gaan inrichten. 

Helaas hebben we opnieuw te maken gehad met vandalisme. Een brandplek op een kozijn 

en een gat in een speeltoestel. Voor beide is aangifte gedaan bij de politie en opdracht 

gegeven bij de betreffende bedrijven om de schade te herstellen. Het is niet goed te keuren, 

maar dit zijn schades waar we wel vaker mee te maken hebben. Dat dit zo opgeblazen is in 

de media, vinden wij erg vervelend.  

Natuurlijk willen we heel graag dit soort schades voorkomen, vandaar ook de oproep van de 

politie op facebook richting de omwonenden van de school. Zien jullie verdachte dingen 

rondom de school, meld dit alsjeblieft bij de politie. Nu is dit in het donker allemaal moeilijk 

te zien. Dit komt mede doordat de school weinig buitenverlichting heeft. Daarom zijn wij 

bezig om er voor te zorgen dat er meer verlichting komt rondom de school. 
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Verlichting aan in het verkeer 

Hierbij willen wij iedereen die ’s morgens op de 

fiets naar school komt, vragen om de verlichting 

van de fiets aan te doen. Het wordt al wel lichter 

’s morgens, maar het is nog niet licht genoeg om 

zonder fietsverlichting te fietsen. Zorg er voor 

dat je gezien wordt in het verkeer!  

 

Om alvast te noteren voor volgend schooljaar 

De schoolvakanties voor volgend schooljaar zijn bekend.  

Let op! Dit zijn de vakanties voor het schooljaar 2019-2020! 

Herfstvakantie  21 oktober 2019 tot en met 25 oktober 2019 
Kerstvakantie  23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 tot en met 21 februari 2020 
Pasen   10 april 2020 tot en met 13 april 2020 
Meivakantie  27 april 2020 tot en met 8 mei 2020 
Hemelvaart  21 mei 2020 en 22 mei 2020 
Pinksteren  1 juni 2020 
Zomervakantie  6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 
 

 

Luizenpluizen 

Na elke vakantie worden alle kinderen van school 

gecontroleerd door de ouders van de luizenwerkgroep. Als zij 

iets vinden in het haar van een kind wordt dit door school 

doorgegeven aan de betreffende ouders.  

Om een luisvrije school te kunnen zijn, is het belangrijk dat 

kinderen regelmatig worden gecontroleerd. Daarom deze 

oproep. 

‘Elke week kammen en kijken, doet hoofdluis wijken!’ 

 

 

Werkmiddag dinsdag 5 februari 

Dinsdag 5 februari hebben wij een werkmiddag gepland. De kinderen hebben die dag een 

vrije middag vanaf 12 uur. Mochten jullie opvang nodig hebben voor die middag, kunnen 

jullie contact opnemen met Kindcentrum De Whee. Zij bieden buitenschoolse opvang op 

onze eigen locatie.  

(0547) 727 020 - info@kinderopvanghofvantwente.nl - www.kinderopvanghofvantwente.nl 
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Rooster rapportgesprekken 

Woensdag 13 februari en donderdag 14 februari zijn de rapportgesprekken gepland. Het 

rooster voor de gesprekken is klaar en kunnen jullie vinden in de bijlage. Ook gaat het 

rooster op papier mee naar huis. Wij hebben rekening gehouden met de wensen die aan ons 

doorgegeven zijn. Mochten jullie nu toch niet kunnen op de aangegeven dag en/of tijd, 

willen wij jullie vragen om zelf met iemand anders te ruilen en dat dan door te geven aan de 

leerkracht. 

Foto’s op Facebook en website 

Wij gebruiken Facebook  voor het delen van foto’s. Ook worden er op de website van school 

rond iedere vakantie nieuwe stukjes geplaatst onder het tabblad ‘kanjer’ en ‘groepen’. De 

groepsapp van ouders blijven wij alleen gebruiken voor het delen van praktische informatie. 

Als hierover nog vragen zijn, kunnen die gesteld worden aan Chantal ten Dam. 

‘Je mag komen als je wat te vragen hebt, wij verwachten dat je komt als er iets is!’ 

 

Belangrijke data januari en februari 

30-01-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5  

OR vergadering 

GMR vergadering 

02-02-19 OUD PAPIER 

05-02-19 Nieuwsbrief 

  Werkmiddag team, alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

06-02-19 Expressie groep 1-2-3 om 11 uur, aansluitend koffie/thee voor ouders 

07-02-19 Rapport 1 gaat mee 

13-02-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

Rapportgesprekken 

14-02-19 Rapportgesprekken 

16-02-19 OUD PAPIER 

18-02-19  Voorjaarsvakantie tot en met 22-02-19 

25-02-19 Hoofdluiscontrole 


