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Nieuwsbrief 

GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Meditatief 
Dit jaar hopen we in dit hoofdstukje uitspraken van wijze en (God) geleerde mensen op te nemen. 

Maarten Luther: 
Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids. 

 
Een mooi citaat, zo aan het begin van het cursusjaar!  
We zijn het jaar samen met de kinderen van groep 3 tot en met 8 begonnen in de centrale hal van 
de school. Daarbij is gelezen uit Mattheus 6:  
‘Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en 
uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?’ 
We mogen ons leven in Zijn hand leggen en daar rust bij vinden. De Heere zorgt voor u als ouders, 
voor de kinderen, voor ons allen.  
 
Personeel 
Hartelijk welkom voor juf Marijne Sterk, meester ’t Lam en juf Everinda de Jong. We hopen dat zij 
een fijne tijd op onze school mogen hebben.  
Juf Henny v.d. Burg start met haar re-integratie. Wij wensen haar daarin veel sterkte toe en zijn blij 
dat ze weer wat werk buiten de groep mag oppakken. 
 
Luistergesprekken 
In de bijlage vindt u een brief aangaande de luistergesprekken. We vragen u vriendelijk oep mag 
oppakken. We vragen u vriendelijk om uiterlijk maandag 3 september vóór 12:00 uur via mail of 
telefonisch door te geven als u op één van de genoemde avonden verhinderd mocht zijn. Als u op 
beide avonden kunt komen, hoeft u niet te reageren. 
 
AVG-wet toestemmingsverklaring 
In de bijlage treft u eveneens een brief over de AVG aan met een toestemmingsverklaring. Wij 
vragen u de verklaring uit te printen en ingevuld af te geven aan de leerkracht van uw oudste kind 
op school tijdens het luistergesprek. Mocht u ter plaatse het formulier willen invullen, dan is dat 
ook goed. We leggen op de avond van de luistergesprekken de formulieren klaar. 
We hopen dat u ons zoveel als mogelijk toestemming verleent. Nadrukkelijk stellen we wel dat de 
keuze aan u is, maar het zou ons wel enorm helpen als we zoveel mogelijk toestemming hebben 
voor gebruik van beeldmateriaal en overige zaken.  
 
Informatieavond 
Zoals voor de vakantie is vermeld  zal de informatieavond vanavond plaatsvinden. 
Aanvang: 19.30 uur. Inloop: 19.15 uur. 
De avond bestaat uit twee delen. Voor de pauze informeren we u over diverse schoolzaken zoals 
onder andere de ouderenquête, inspectiebezoek en het jaarplan.  
Daarna heeft u de gelegenheid in twee rondes van elk ca. 20 minuten de groepen te bezoeken. De 
juf of meester hoopt u te vertellen hoe het lesprogramma eruit zal zien en hoe er wordt omgegaan 
met huiswerk, etc. De kleutergroepen hebben een gezamenlijke voorlichting. 
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Brigadieren 
Het brigadieren dreigt te gaan stoppen. Tijdens de informatieavond praten we u bij en denken we 
samen na over een oplossing. 
 
Vakantierooster 2018-2019 
Eerste schooldag   27 augustus ’s morgens vrij, kleuters hele dag vrij 
Studiedag    13 september ‘s middags vrij 
Herfstvakantie    22 t/m 26 oktober 
Dankdag    7 november 
Studiedag    21 november 
Studiedag    10 december 
Middag voor kerstvakantie  21 december ’s middags vrij 
Kerstvakantie    24 december t/m 4 januari 
Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 
Biddag     13 maart 
Goede Vrijdag    19 april 
Tweede Paasdag   22 april 
Meivakantie    29 april t/m 3 mei 
Hemelvaartvakantie   27 mei t/m 31 mei 
Tweede Pinksterdag   10 juni 
Middag voor zomervakantie  19 juli 
Zomervakantie   22 juli t/m 30 augustus 
 
LET OP: u ontvangt z.s.m. een overzicht van losse vrije dagen in de loop van het cursusjaar. Zodra 
deze planning bij ons bekend is, zetten we deze aan u door zodat u daarmee tijdig rekening kunt 
houden. 
 
Tenslotte 
We mochten dit cursusjaar weer met alle kinderen beginnen. Ook zijn er geen grote ongelukken 
met blijvende schade gebeurd. Dank aan Hem die ons na de vakantie weer samenbracht! 
 
Data    
Informatieavond  28-8  
Luistergesprekken  6-9 en 11-9 
Schoolfotograaf   27-9 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team, 
 
Meester van Kranenburg 
(Voor alle in de brief genoemde data geldt; Zo de Heere wil en wij leven.)  


