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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Ouder tevredenheidslijsten: 
In het voorjaar hebben we onder de ouders, 
leerlingen en teamleden een tevredenheids-
lijst afgenomen. De resultaten hebben we 
geëvalueerd en gebruiken we bij het bepalen 
van onze ambities voor de komende jaren en 
het maken van  nieuwe (school)doelen. 
We zijn daarom ook zeer blij met de lijsten die 
we terug hebben ontvangen.  
In de bijlage vindt u een terugkoppeling van 
de lijsten. Over het algemeen kunnen we zeer 
tevreden zijn met het resultaat. 

 
Oud Papier: 
Elke 3de woensdag vd maand halen we bij u 
oud papier op. Het ophaalschema voor 
schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit: 

 18 september 

 16 oktober 

 20 november 

 18 december 

 15 januari 

 19 februari 

 18 maart 

 15 april 

 20 mei 

 17 juni 

 
Vakantiebieb  (herhalingsbericht): 

 
 

E-books voor het hele gezin met de  
Vakantie Bieb. 

Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het AVI-
niveau. De Vakantie Bieb stimuleert kinderen 
om te lezen tijdens de zomer- vakantie en 
biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-
books voor het hele gezin. De Vakantie Bieb-
app is een zomercadeautje van de Bibliotheek 
en gratis te downloaden in de App Store en 
Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te 
zijn van de bibliotheek. 
De Vakantie Bieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli 
zijn ook de boeken voor volwassenen 
beschikbaar. De Vakantie Bieb is geopend tot 
en met 31 augustus. 
 

Wisseluurtje: 
Op woensdagochtend 10 juli maken alle 
kinderen kennis met hun nieuwe juf of 
meneer. Nieuwe leerlingen worden dan ook 
uitgenodigd. 

 

Uitzwaaien groep 8: 
Op donderdag 11 juli worden de leerlingen 
van groep 8 door de hele school uitgezwaaid. 
Deze happening start rond 12.00 uur. 
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“Gewone” leerlingen worden dan in één klap 
oud-leerlingen. Een bijzonder moment. 
Ouders van groep 8 en andere 
belangstellenden worden hierbij van harte 
uitgenodigd. 

 
Laatste schooldag 
De laatste schooldag voor groep 2 t/m 7 is 
vrijdag 12 juli. 
Om 11.59.50 uur gaan we met z’n allen 
aftellen en de vakantie inluiden.  
Tussen 11.30 uur en 11.59 uur verzamelen alle 
kinderen en leerkrachten zich op het 
schoolplein. U wordt hierbij allemaal van harte 
uitgenodigd. En natuurlijk zijn ook de kinderen 
van groep 1 en 8 van harte welkom.   

 
We beginnen weer op maandag 26 augustus 
2019 
 

MR udate: 
Tijdens de laatste vergadering hebben we 
samen de personeelsformatie bekeken voor 
het schooljaar 2019-2020.  
 
Voor de volgende  vergadering, op woensdag 
3 juli, staat de schoolgids gepland. We gaan 
dan inhoudelijk de nieuwste versie hiervan 
doorspreken met de directie.  
 

 
De kalender van juli en augustus. 
 
Maandag 1 juli    Oudergesprekken 
Dinsdag 2 juli     Oudergesprekken 
      GMR vergadering 
Woensdag 3 juli    MR vergadering (reserve datum) 
Woensdag 10 juli    Rapport mee 
      Slotavond groep 8 
      Wisselochtend  
Donderdag 11 juli    Uitzwaaien groep 8 
Vrijdag 12 juli     Laatste schooldag 
12 juli (12.00 uur) t/m 23 augustus  Zomervakantie 
 
 
Maandag 26 augustus   Eerste schooldag 
26 t/m 30 augustus    Startweek 
Dinsdag 27 augustus     Postdag 
Woensdag 28 augustus   Hoofdluiscontrole 
 
 
Dinsdag 3 september    Postdag 
Dinsdag 17 september   Startgesprekken (groep 7 en 8 MET kinderen) 
Donderdag 19 september   Startgesprekken (groep 7 en 8 MET kinderen) 
Dinsdag 24 september   OR vergadering 
Woensdag 25 september   Oud Papier 
Maandag 30 september   Ouder Informatie avond (reserveer in uw agenda) 
 
 
  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


