
 
 

 

NIEUWSBRIEF nr. 1, maandag 10 september 2018 
 
 

1. Start nieuwe schooljaar 
 
De eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar zit er 
op. We mogen zeggen dat we een goede start hebben 
gemaakt. We wensen iedereen een geweldig leuk en 
leerzaam jaar toe. 
 

2. Overzicht vakanties en vrije dagen (studiedagen) schooljaar 2018-2019  
 
Vakanties: 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie ma.        22-10-2018 vr.   27-10-2018 

Kerstvakantie** vr.-mid. 21-12-2018 vr.   04-01-2019 

Voorjaarsvakantie** ma.        18-02-2019 ma. 25-02-2019  

Meivakantie** vr.          19-04-2019 vr.   03-05-2019 

Hemelvaartvakantie** do.         30-05-2019 vr.   31-05-2019 

Pinkstervakantie** ma.        10-06-2019 ma. 10-06-2019 

Zomervakantie** vr.           12-07-2019 vr.   23-08-2019 

** let op de dag van aanvang en/of de duur van de vakanties. De kerstvakantie begint bijvoorbeeld op 
een vrijdagmiddag, de voorjaarsvakantie is een week plus een dag, de meivakantie start op Goede 
Vrijdag en duurt daarna nog twee weken, de hemelvaartvakantie is twee dagen en de pinkstervakantie 
is een dag en de zomervakantie begint op een vrijdag. 
 
Studiedagen (alle groepen vrij): 

 Maandag 1 oktober 2018  
 Dinsdag 20 november 2018  
 Woensdag 16 januari 2019  
 Vrijdag 17 mei 2019 
 Donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019  

 
Studiemiddag (alle groepen vrij): 

 Vrijdagmiddag 21 december 2018 
 
 

 
 

3. Schooltuinen groepen 7 
De groepen 7 gaan op dinsdagmiddag naar de schooltuinen. Vorige week zijn de groepen gelijk op de 
tuin gestart. 

 

 

 



 

 

4. Gymnastiekrooster groepen 1 t/m 8 
 

                       maandag dinsdag            donderdag            vrijdag 

08.30-09.15 gr. 7B               gr. 8B                gr. 5A               gr. 6B 
09.15-10.00     gr. 7A               gr. 8A                gr. 5B               gr. 6A 
10.15-11.00 gr. 8D               gr. 6B                gr. 4/5C               gr. 7B 
11.45-11.45     gr. 4C               gr. 6A                gr. 4A               gr. 7A 

13.00-13.40     gr. 1/2B              gr. 3B                gr. 3B                    gr. 8D 
13.40-14.20     gr. 1/2C              gr. 3A                gr. 3A                    gr. 8B 
14.20-15.00     gr. 1/2D              gr. 4A                gr. 1F                    gr. 8A 

 
Zoals bekend is douchen na de gymles vanuit het oogpunt van hygiëne verplicht**. 
 
Op deze basisregel wordt alleen een uitzondering gemaakt, wanneer een ouder een medische 
verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat zijn/haar kind niet mag douchen. 

 De meisjes en jongens douchen gescheiden van elkaar. 
 Tijdens het douchen is in beide ruimtes toezicht. 

** Op schriftelijk verzoek van een ouder kan de directie toestemming geven om een kind in 
onderbroek te laten douchen (het kind moet wel over een extra onderbroek beschikken). In het 
verzoek moet wel een gedegen reden of redenen genoemd worden (schaamte of eczeem is geen 
gedegen reden). 

Indien de directie toestemming geeft om in onderbroek te mogen douchen, dan geldt deze 
toestemming voor maximaal één schooljaar. Dit betekent, dat ieder jaar opnieuw een verzoek moet 
worden gedaan. 
 
 

5. Schoolzwemmen groepen 5 
 
Dit schooljaar zwemmen alle kinderen van de groepen 5 
een half jaar lang 1½ uur op maandagmiddag in het 
Noorderparkbad. Vanmiddag is de eerste les. 
 
 
 

 

6. Overzicht sportdagen 
 
Gelijk aan vorig jaar vinden de sportdagen plaats op het terrein van hockeyclub FIT (sportpak 
Kadoelen) en hiervoor is natuurlijk hulp nodig. Wilt u helpen, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden 
bij de leerkracht van uw kind. 
– sportdag groepen 1 en 2. 
De jaarlijkse sportdag van de groepen 1 en 2 vindt op woensdag 12 september plaats (bij slecht weer 
op woensdag  10 oktober). 
– sportdag groepen 3, 4 en 5. 
En de sportdag van de groepen 3, 4 en 5 vindt plaats op woensdag 19 september (bij slecht weer 
woensdag 17 oktober). 
– sportdag groepen 6,7 en 8. 
De sportdag van de groepen 6, 7 en 8 vindt plaats op vrijdag 28 september (bij slecht weer op vrijdag 
5 oktober). 

 



 

 

 
 

 
7. Vertrek juf Marloes per 1 oktober 

 
Gelijk aan het begin van het schooljaar moeten wij jammer genoeg het vertrek van juf Marloes 
melden. Zij heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden welke goed aansluit op haar studie die zij na 
de Pabo heeft gevolgd. Dit betekent, dat zij met ingang van 1 oktober De Vier Windstreken gaat 
verlaten.  
Juf Marloes heeft de afgelopen 2,5 jaar met veel plezier les gegeven aan verschillende groepen bij 
ons op school. Zij zal dit, zoals zij zelf heeft aangegeven, absoluut ook gaan missen.  
In groep 1F zal juf Marloes worden vervangen door juf Karin. Zij heeft al eerder bij ons op school bij 
de kleuters gewerkt en zij wilde graag weer bij ons terugkomen. In groep 3A is de vervanging op dit 
moment nog niet ingevuld. Mocht dit vanaf 1 oktober nog niet gelukt zijn, dan zal juf Jos voorlopig 
alle dagen voor de groep staan. 
 
 

8. Kinderboekenweek 2018 
 
Van 3 t/m 14 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek weer plaats. Het thema is dit jaar 
“Vriendschap”. Ook op De Vier Windstreken zal hier uitgebreid aandacht aan 
besteed worden. U ontvangt hier eind september een aparte 
Kinderboekenweek-Nieuwsbrief over. Wat we al wel kunnen verklappen is 
het Kinderboekenweekgeschenk dit jaar: “De Eilandenruzie” van Jozua 
Douglas (auteur) en Elly Hees (illustrator). In dit boek hebben de presidenten 
van Costa Banana en Costa Kanaria al jarenlang ruzie over een paar 
onbewoonde eilandjes. Hun vriend Benito Blanco wil dat ze vrede sluiten en 
vrienden worden, en nodigt ze uit op een klein paradijselijk eilandje. Rosa en 
Fico mogen mee en ontmoeten Angelino, de zoon van hun vaders grootste 
vijand. Angelino blijkt heel aardig en al gauw sluiten ze vriendschap, maar is 
deze nieuwe vriend echt zo betrouwbaar als hij lijkt? 

 
9. Agenda komende periode 

 
dinsdag 11 september alle groepen hoofdluiscontrole 
dinsdag 11 september ouders met de directeur koffiedrinken in de 
   Ouderkamer 
woensdag 12 september groepen 1 & 2 sportdag  
maandag 17 september groepen 1 & 2 naar Artis 
woensdag 19 september groepen 3, 4 & 5 sportdag 
vrijdag 28 september groepen 6, 7 & 8 sportdag  
 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond maandag 8 oktober 
 
 
 
 

 

 


