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Beste ouders,

STUDIEDAGEN 2013 - 2014

Deze ouderkrant is de laatste van dit schooljaar 2012 2013. Het duurt nog maar twee dagen en dan is het
zomervakantie. Fijne vakantie, bedankt voor alle hulp
en ondersteuning. Geniet van uw vrije dagen.

Hieronder nogmaals de schoolvakanties voor het
komende schooljaar, ook de studiedagen zijn inmiddels
bekend:
Start
: maandag 12 augustus
Studiedag
: donderdag 22 augustus
Teamdag
: vrijdag 20 september
Herfstvakantie : 14 oktober t/m 18 oktober
Studiedag
: vrijdag 6 december
Kerstvakantie : 23 december t/m 3 januari
Studiedag
: maandag 3 februari
Carnaval
: 3 maart t/m 7 maart
Studiedag
: woensdag 9 april
e
2 paasdag
: maandag 21 april
Meivakantie
: 28 april t/m 9 mei
Hemelvaart
: donderdag 29 en vrijdag 30 mei
2e Pinksterdag : maandag 9 juni
Studiedag
: dinsdag 10 juni
Zomervakantie : 14 juli t/m 22 augustus.

Ingeborg Schrama, directeur
Namens alle medewerkers van De Goede Herder

KAMP EN MUSICAL
De groepen 8 zijn bezig aan hun laatste periode op de
basisschool. Ze zijn een week op kamp geweest in
Geijsteren. De twee kampen waren erg gezellig.
Daarvoor en daarna hebben ze hard geoefend voor de
musicals. Groep 8A voerde de musical “Spitsuur” op en
groep 8B steelt vanavond de show met “Switch”.
Succes op het voortgezet onderwijs!

NIEUW MR-LID EN VERKIEZINGEN

OFFER- EN SUIKERFEEST

Onlangs heeft de MR via een briefje gevraagd of er
enthousiaste ouders zijn die zitting willen nemen in de
MR. We zijn heel blij dat 4 mensen gereageerd hebben
op de oproep. Dit betekent dat we na de zomervakantie
verkiezingen gaan houden.

Komend schooljaar vallen zowel het Offer- als het
Suikerfeest in de zomer-/herfstvakantie.
Een extra vrije dag voor de Islamitische kinderen zal
daarom niet worden toegestaan.

De medezeggenschapsraad

GYMZAAL

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de
gymzaal achter blijven. We vinden ook erg veel
broodtrommels en fruitbakjes.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt
aanstaande donderdag helemaal leeggehaald en dan
gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

We hebben in het afgelopen schooljaar regelmatig
geklaagd over de schoonmaak en het onderhoud van
de gymzaal. Vorige week heeft de gemeente ons laten
weten dat zij met een ander schoonmaakbedrijf in zee
zijn gegaan. De gemeente gaat ervan uit dat de
problemen nu zijn opgelost. We zien verbetering maar
houden het ook na de vakantie goed in de gaten.

OVERBLIJVEN
Sinds januari is de tussen schoolse opvang veranderd
en blijven de kinderen in school over. Dat bevalt over
het algemeen goed maar er is ook een aantal dingen
dat nog beter moet. Direct na de vakantie wordt het
overblijven geëvalueerd met de manager van Spring en
worden afspraken waar dat nodig is verder aangepast.
We houden u op de hoogte.

