NIEUWSBRIEF
vrijdag.. juni 2019

Agenda
● Studiedag 25 juni
● 1 t/m 3 juli groep 8 kamp
● 24 juni schoolreis 3 t/m 7
● 16 juli afscheid groep 8

●
●
●
●

17 juli ‘doordraaiochtend’
18 juli zomerfeest
19 juli leerlingen om 12:00 uur uit
20 juli t/m 1 september zomervakantie

Volgend schooljaar
De voorlopige groepsbezetting is inmiddels duidelijk.
Let wel; we houden een slag om de arm! Helaas kan
het voorkomen, dat er door onvoorziene
omstandigheden op de valreep toch nog andere
keuzes moeten worden gemaakt.
Uiteraard brengen we u daar dan van op de hoogte.
Volgend schooljaar
heten we juf Aly Otten
welkom als nieuw
gezicht in de
onderbouw.
Juf Aly is een zeer
ervaren onderbouw
leerkracht, we zijn blij
met haar als aanvulling
op ons team!

Studiedagen 2019-2020
- 17 en 18 oktober 2019
- 19 en 20 december 2019 (verhuizing)
- 11 februari 2020
- 2 maart 2020
- 7 juli 2020

Voorlopig ziet het plaatje voor volgend schooljaar er
als volgt uit:
Groep 1 Juf Joyce en Juf Aly
Groep 2 Juf Noor en Juf Aly
Groep 3 Juf Kitty en Juf Aly
Juf Ossima en Juf Aly ondersteunen in de groepen 1
t/m 3
Groep 4 Juf Frida en Juf Eline
Groep 5 Juf Hanneke en Juf Eline
Groep 6 Meester Ifor en Juf Corinne
Juf Annemiek ondersteunt in de groepen 4 t/m 6
Groep 7 Meester Ifor en Meester Jort
Groep 8 Juf Ayse en Juf Mandy
Meester Ifor en Juf Mandy ondersteunen in de
groepen 7,8.
Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 dec 2019 t/m 5 jan 2020
Voorjaarsvakantie 22 feb t/m 1 maart 2020
Meivakantie 25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie 30 mei t/m 7 juni 2020
* Let op! De meivakantie is anders dan voorgaande
jaren, verdeeld in 2 losse weken!

1

NIEUWSBRIEF
vrijdag.. juni 2019

MR

Nieuwbouw

Vanaf komend schooljaar komen er in de MR van
OBS Jules Verne twee plekken voor ouders vrij,
omdat twee leden van de oudergeleding het einde
hun eerste zittingstermijn hebben bereikt. Wij zijn
daarom op zoek naar ouders die het leuk vinden om
lid te worden van de MR. De MR bestaaat uit ouders
en leerkrachten. Zij denkt mee, adviseert en beslist
over schoolbeleid en behartigt hierbij de belangen
van de ouders op school en het leerkrachtenteam.
Ze komt ongeveer een keer in de 6 weken een
avond samen.
We nodigen je van harte uit je aan te melden via het
mailadres mrjv@obsjulesverneutrecht.nl of bij een
van de andere MR-leden. Als zich meer kandidaten
gemeld blijken te hebben dan er posities vrij zijn,
dan organiseert de zittende MR aan het begin van
het nieuwe schooljaar een verkiezing.

De nieuwbouw komt steeds meer in zicht. Vorige
week is welstand akkoord gegaan met de
vormgeving van het gebouw. Daarmee hebben we
de fase van het ‘voorlopig ontwerp’ afgerond.
Een aantal van u heeft daar al een glimp van
opgevangen tijdens de informatieochtend.
In de ouderavond na de zomer zal ik het plan aan u
presenteren.
Het betekent dat we definitief gaan verhuizing naar
de tijdelijke huisvesting aan de Thorbeckelaan.
Het komend half jaar zullen we gebruiken om het
gebouw wat op te knappen.
Donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie zijn de
kinderen vrij en verhuizen we naar de overkant.

Groep 2
We gaan de laatste weken in... De zomervakantie is
al in zicht! De kinderen uit groep 2 zijn druk aan het
oefenen met veters strikken, letters schrijven en
boekjes maken. Ze krijgen de slag al helemaal te
pakken van het lang werken aan een tafeltje en het
zelfstandig oplossen van problemen. Natuurlijk wordt
er ook nog volop ontdekt en gespeeld. We starten
deze week met ons laatste thema: vakantie! We
kunnen dus alvast bespreken waar iedereen naartoe
gaat deze zomer.
Welke landen worden er allemaal bezocht? En wat is
daar te zien? Genoeg om over te kletsen de
komende weken.:-)
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Groep 3

Groep 6,7,8

De kinderen zijn aan
het rekenen. Het
doel van de les is,
het plaatsen van
getallen tot en met
50 tussen het goede
tiental. Ze spelen
een spel, waarbij ze
samen oefenen dit
goed te doen. Door
er een spel van te
maken, beklijft de
stof beter. Ze
oefenen stiekem ook samenwerken en omgaan met
winnen en verliezen.

Groep 6, 7 en 8 zijn
afgelopen donderdag
naar de voorstelling
‘De wolf is terug’
geweest.
De kinderen waren erg
onder de indruk van
het verhaal over de
wolf en ze hebben met
veel plezier naar de
voorstelling gekeken.
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