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Schoolinfo
Beste ouder(s) verzorger(s),
De leerlingen hebben de afgelopen weken de CITO leerlingvolgsysteem toetsen
gemaakt. Deze toetsen nemen wij af om zo de leerlingen te kunnen volgen
gedurende de periode op school. De toetsen vanaf groep 6 komen in de Friese
Plaatsingswijzer. Deze Plaatsingswijzer is een instrument die basisscholen
gebruiken om de leerling te
verwijzen naar het
vervolgonderwijs.
De eindtoets van groep 8,
afgenomen in april, is als
second-opinion. Gelukkig zijn
niet alleen de toetsen leidend,
ook de observaties van de
leerkracht, de informatie vanuit
ouders en kinderen zelf en het
dagelijks gemaakte werk is
belangrijke informatie.
Met vriendelijke groet,
Team Wijbrandischool.
MR oudergeleding:
Mandy van Ooijen heeft aangegeven volgend schooljaar de ouders wel te willen
vertegenwoordigen in de MR van de school. Er ontstond een vacature omdat de
termijn van Eelkje de Vries voorbij is. Eelkje hartelijk dank voor je inzet de
afgelopen jaren. Mandy van harte welkom!
Vakantierooster schooljaar 2018 – 2019:
Vakantie
Flaeijelfeest (’s middags)*
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Personeelsdag
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Studiedagen**

eerste dag
28-09-2018
22-10-2018
24-12-2018
10-01-2019
18-02-2019
19-04-2019
23-04-2019
in meivakantie
in meivakantie
30-05-2019
10-06-2019
12-07-2019

laatste
dag
28-09-2018
26-10-2018
04-01-2019
10-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
31-05-2019
11-06-2019
23-08-2019

*

Flaeijelfeest Vrijdagmiddag 28 september zijn de leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. De kleuters zijn
woensdag 26 september vrij en gaan i.v.m. het Flaeijleschoolfeest vrijdagochtend 28
september ook naar school.

**

Studiedagen of vergader(mid)dagen.
Het vakantierooster biedt nog ruimte voor twee dagen die ingepland kunnen worden als studiedagen of
vergader(mid)dagen. Als deze worden gepland zullen we u hierover tijdig informeren.

Schoolkamp en schoolreizen:
Woensdag 27 juni gaan de groepen 1/2 (Familiepark Nienoord) en 3 t/m 6 (Dinoland Zwolle) op schoolreis.
Groep 7/8 gaat op schoolkamp van 27 t/m 29 juni naar ‘Stayoke’ in Heeg. We hopen op mooie en gezellige
dagen!
Schoolfotograaf:
Vorige week heeft u een inlog gekregen voor de schoolfoto`s gemaakt door fotografie Koch.
Wanneer u binnen 10 dagen ingelogd heeft, ontvangt u de groepsfoto gratis!
Oud papier:
Onderstaand de planning 2018 voor het ophalen van het oud papier.
22 juni fam. Wierda, 20 juli: fam. Smidt en 17 augustus fam. Drost.
Aanwezigheid directie komende tijd:

Week 25

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

18 t/m 22
juni

-

Freerk

Jan Hendrik

OMT

Week 26

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Freerk

-

25 t/m 29
juni

Week 27
2 t/m 6
juli

Maandag:
Jan Hendrik

Jan Hendrik

Dinsdag:

Woensdag:

Freerk
`s middags
Donderdag:

Freerk

Jan Hendrik

Leerlingen vrij!

Belangrijke data
21 en 26 juni
22 juni
27 juni
27, 28 en 29 juni
5 juli
6 juli
11 juli
12 juli
19 juli

Facultatieve oudergesprekken
Juf Anneke vrij, meester Jan Hendrik groep 7/8
Schoolreizen groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7/8
Studiedag + warme overdracht, leerlingen vrij
Leerlingen vrij, indien geen Elfstedentocht
Afscheidsavond groep 8
Rapporten mee
Laatste schooldag schooljaar 17/18

Vanaf vrijdag 20 juli t/m vrijdag 31 augustus zomervakantie!

Vrijdag:
Jan Hendrik

Vrijdag:
-

Vrijdag:
Leerlingen vrij!

