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Deelname aan de Lego League
Afgelopen zaterdag hebben de leerlingen uit groep 8 deelgenomen aan de vervolgronde van de Lego
League in Eindhoven. Ook al vielen ze buiten de prijzen, het was een geweldige ervaring en wat
hebben de leerlingen het goed gedaan, echte toppers!

Koningsspelen
Vanuit de leerlingenraad (vorig jaar) en vanuit OR en ouders kwam de vraag of wij mee willen doen
met de Koningsspelen. We hebben hierover in het team gesproken en ons opgegeven voor de
Koningsspelen die gehouden worden op vrijdag 12 april.
Vakantierooster 2019-2020
Binnen Zeewolde is het vakantierooster voor volgend schooljaar besproken. Hieronder vindt u het
vakantierooster voor 2019 -2020.
De studiedagen worden later ingevuld en met u gecommuniceerd.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + Pasen
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie 2018

21-10-19
23-12-19
24-02-20
10-04-20
27-04-20
01-06-20
20-07-20

25-10-19
03-01-20
28-02-20
13-04-20
08-05-20
28-08-20

Staking
Op 15 maart is er weer een landelijke stakingsactie voor het onderwijs georganiseerd. Wij
ondersteunen de zorgsignalen die men daar wil benadrukken maar het team heeft aangegeven niet
deel te nemen aan de staking. Dus wij geven die dag gewoon onderwijs aan onze kinderen, de school
is open. Om de actie op een andere manier te ondersteunen gaat de MR op 15 maart een petitie
laten ondertekenen. U kunt uw handtekening hieronder zetten en deze wordt dan verstuurd naar
Den Haag als uiting van onze zorg voor het onderwijs aan de kinderen.

Bezetting MR
In de bijlage vindt u de flyer van de MR over wat de MR doet en een oproep voor een nieuw lid voor
de oudergeleding.
Aanvulling belangrijke data
Zaterdag 23 februari
t/m zondag 3 maart
Maart 2019
Week 10
Donderdag 14 maart
Woensdag 13 maart
(gewijzigde datum)
Woensdag 27 maart
Woensdag 27 maart
April 2019
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Zondag 5 mei
Dinsdag 16 en
woensdag 17 april

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen vrij

Luizenscreening
MR
Boomfeestdag

Groep 6

Mozaakje 8
Open ochtend

Alle basisscholen in Zeewolde

Verkeersexamen groep 7
Schooltoneel
Klankbordgroep
Koningsspelen
Mozaakje 9
Paasactiviteit
Pasen/Meivakantie

Theorie / praktijk, datum volgt
Groep 5 t/m 8
08.45-09.15 uur

Informatie volgt
Alle kinderen vrij

Cito eindtoets groep 8

Mei 2019
Week 19

Luizenscreening Mozaïek

Donderdag 16 mei

MR

Woensdag 22 mei

Sportdag

Groep 5 t/m 8

Vrijdag 24 mei

Studiemiddag

Alle kinderen vrij

