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Schooljaar 2019-2020   Nr. 11  30 januari 2020    

Algemeen 

 

Rapport en oudergesprekken 
Op donderdag 13 februari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport en  de 

leerlingen in groep 1 en 2 hun portfolio mee naar huis. 

Vanaf 10 februari 17.00 uur t/m  13 februari 17.00 uur kunt u zich inschrijven voor de 

oudergesprekken via SocialSchools. De gesprekken vinden plaats in de week van 17 

februari.  

Voor groep 8 zijn in deze week de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. 

Ook hiervoor kunt u zich via SocialSchools inschrijven.  

De kinderen van groep 7 en 8 worden uitgenodigd om mee te komen naar het gesprek.  

 

Bericht van de Sportcoaches 
In februari organiseren de sportcaoches van de Gemeente Altena 3x een naschoolse 

sport: 

• Donderdag 6 feb: BOOTCAMP, van 15.15u. tot 16.00u. voor gr. 3/4/5/ en van 

16.15u. tot 17.00u. voor gr. 6/7/8. 

• Maandag 10 feb: BUSKRUIT in het DONKER, van 15.15u. -16.00u. gr. 3/4/5 en 

van 16.15u.-17.00u. voor gr. 6/7/8. 

• Donderdag 20 feb: LASERGAME / LEVEND PAINTBALL, 15.15u. - 16.00u. gr. 

3/4/5 en 16.15u. – 17.00u. gr. 6/7/8. 

Inschrijven voor de activiteiten kan via: www.sportcoachaltena.nl vol = vol. Ook in andere 

kernen zijn er naschoolse sporten. Deze kunt u ook vinden op onze Facebookpagina: 

Buurtsportcoach Altena. 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2020-2021:  

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020   

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 15 t/m 19  februari 2020  
Tweede Paasdag  5 april 2021     

Koningsdag 27 april 2021     
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Meivakantie 3 t/m  14 mei 2021     

Hemelvaartsdag (in meivakantie)     

Tweede Pinksterdag  24 mei 2021     

Vrijdagmiddag 18 december 2020     

Vrijdagmiddag 23 juli 2021     

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021 

Naast deze vakantiedagen zijn er nog een 6-tal studiedagen. 

In ieder geval vóór het einde van dit schooljaar, of zodra ze bij ons bekend zijn, zullen 

wij deze data met u communiceren. 

 

Medezeggenschapsraad  
Op dinsdag 14 januari 2020 is de medezeggenschapsraad weer bijeengekomen voor de 

eerste vergadering van 2020. Wat is nu eigenlijk een medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders 

en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een 

adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. We zijn als 

MR een klankbord voor onze directie. 

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er 

onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak!  Dat wil 

zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over, of 

instemmen met voorstellen van het schoolbestuur. 

Heeft u als ouder vragen aan onze MR leden, spreek ze gerust aan. 

Namens de ouders zitten in de MR: Michiel Schillemans 

                                                       Jeanet van Velthoven 

                                                       Marthijn van der Wal 

Namens het team zitten in de MR: Christel Gijsbers,  

                                                       Esther Waltman   

                                                       Marceline Kant 

 

Carnaval 
Vrijdag 21 februari vieren we carnaval op de Bolderik.  

Alle groepen gaan die dag van 8.30 uur tot 13.15 uur naar 

school.  

Geeft u wel lunch en drinken mee, maar geen fruit! Tijdens de 

fruitpauze krijgen de kinderen iets lekkers.   

 

Wilt u over de aangepaste tijden zelf contact opnemen met de 

BSO?  Na de carnavalsviering hebben de kinderen een week 

vakantie. Maandag 2 maart begint de school weer. 
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Herrie-optocht 
Ook dit jaar lopen we weer een 

herrieoptocht door 

Knusterooiersland. Dit doen we dit 

jaar samen met basisschool de 

Wilgenhoek. Wij nodigen u graag uit 

om langs de route de optocht te 

bekijken! De optocht vertrekt om 

8.45 uur vanuit de Beatrixstraat. 

Daarna zal de optocht de volgende 

route lopen: Steurstraat, Zalmstraat, 

Warmondplein, Kerkstraat 

(Uivernest), ’t Rietwerf, Kloosterpad, 

Julianastraat, Kerkstraat en zo langs 

de Jumbo weer terug naar school. 

Mocht u als ouder een stuk mee willen 

lopen met de optocht, dan verzoeken 

wij u om achteraan de optocht aan te 

sluiten.  

Ook willen wij u nog even wijzen op de 

volgende afspraken:  

Serpentines zijn toegestaan! Dat 

vrolijkt de boel lekker op………  

Maar…………… Geen confetti en geen 

spuitserpentines aan uw kind 

meegeven. Daarnaast is carnaval een 

feest met gezelligheid en gekkigheid. 

Accessoires als wapens, lokken ander 

gedrag uit. Deze blijven dus thuis.  

 
                                 

 

Reminder: W4Kangoeroe 

Heb jij je nog niet aangemeld voor de 

grootste wiskundewedstrijd ter wereld? En 

vind je de volgende puzzels leuk? Inschrijven 

kan tot 13 februari! De wedstrijd vindt plaats op school op donderdag 19 maart en is 

voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Iedere leerling krijgt na deelname een certificaat 

en een leuk aandenken. Deelname is €3- per leerling. Op de volgende pagina vind je het 

inschrijfformulier. Lever dit formulier ingevuld en samen met €3,- (in een envelop) in bij 

de groepsleerkracht.  
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Groep 3/4:      

 

Groep 5/6:          

 

Groep 7/8:       

 
 

Kijk voor de antwoorden, meer oefenopdrachten en informatie op de website: 

www.w4kangoeroe.nl   

 

Inschrijfformulier  

  

Ja ik doe mee aan de W4Kangoeroewedstrijd: 

Naam:___________________________________________ 

Ik zit in groep:____________________________________ 

Lever dit inschrijfformulier, samen met €3,- in een envelop in bij je groepsleerkracht.  
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