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UIT DE DIRECTIEKAMER:
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van dit
schooljaar.
Verderop in de brief leest u meer over de planning van
vakanties en studiedagen van het komende jaar. U ontvangt in het nieuwe
schooljaar een kalender waar u deze informatie, aangevuld met verschillende
activiteiten, op kunt terugvinden.
Bij het afsluiten van een schooljaar hoort ook het bedanken van mensen.
Graag wil het team van Kbs Effen alle ouders bedanken voor hun
betrokkenheid bij de school, inzet bij activiteiten, hulp bij vervoer, etc. en
hierbij in het bijzonder de ouders die op structurele wijze ondersteunen,
zoals de klassenouders, biebouders en de luizenouders.
Zonder alle ouderhulp is het niet mogelijk allerlei extra activiteiten te
organiseren en we hopen daarom dat we ook volgend jaar weer van jullie
hulp gebruik mogen maken!
Ook een speciaal woord van dank aan de ouders van de MR van onze school
(Marinca en Koen) en de ouders van de Ouderraad (Willy, Christianne, Deanne,
Lucy, Sonja en Esther)! Wat is het fijn dat we op jullie mogen rekenen!
Wist u dat de vormgeving van de nieuwsbrief en kalender niet van onze hand
komt, maar van Wim Koppens. Hij helpt onze school hiermee op vrijwillige
basis en neemt ons op donderdagmiddag ook kopieerwerk uit handen. Ook
zijn vrouw en oud-collega Mieke is nog steeds betrokken bij de organisatie
van de schoolbieb. Alle reden om ook hen hier te noemen en te bedanken
voor hun inzet!
En niet op de laatste plaats een heel groot woord van dank aan het team van
Kbs Effen. Wat maken jullie samen mooi onderwijs en een fijne plek voor
alle kinderen op onze school!
Ik wens jullie alvast een hele fijne, ontspannen zomervakantie en zie jullie
graag weer op maandag 19 augustus!
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

JAARROOSTER
VAKANTIES:
Herfstvakantie
12 t/m 20 okt.
Kerstvakantie
21 dec t/m 5 januari
(vrijdag 20 dec. ’s middags vrij)
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart
Meivakantie
25 april t/m 10 mei
Zomervakantie
11 juli t/m 23 aug.
(vrijdag 10 juli ’s middags vrij)
STUDIEDAGEN:
Dinsdag 17 september
Maandag 21 oktober
Vrijdag 6 december
Vrijdag 31 januari
Vrijdag 10 april (Goede vrijdag)
Maandag 22 juni
EXTRA VRIJE DAGEN
ALLEEN VOOR GROEP 1:
Maandag 13 januari
Maandag 8 juni

80 JARIG BESTAAN
In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de verschillende festiviteiten rondom het 80-jarig
bestaan van onze school op 12 en 13 september.
We zijn nog dringend op zoek naar ouders/opa’s of oma’s of andere familieleden die het leuk vinden om ons hierbij
te helpen. Zonder jullie hulp kunnen we het programma niet draaien zoals bedoeld!
Wat zoeken we nog?

•
•
•
•

Begeleiding bij circusworkshops op donderdag (instructie 7.30 uur!)
Hulp bij het opzetten van de partytenten op donderdag
Begeleiding van groepjes bij de vossenjacht op vrijdag
Picknicktafels die we mogen gebruiken

De intekenlijst hangt op de deur van de teamkamer. We hopen dat nog een aantal enthousiastelingen zichzelf meldt!
Alvast veel dank daarvoor.

ROOKVRIJE OMGEVING VOOR
ONZE KINDEREN

AANPASSINGEN AAN GEBOUW/
SCHOOLOMGEVING

INOS onderschrijft de initiatieven van ‘De Rookvrije
generatie’ om rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te
maken. Ook INOS vindt dat roken niet samengaat met
kinderen.

Mogelijk heeft u al gezien dat er de afgelopen periode
flink gewerkt is aan ons schoolgebouw.

Wij vinden het dermate belangrijk dat onze kinderen
rookvrij en gezond kunnen leren, opgroeien en spelen
dat wij direct na de zomervakantie een eigen campagne
starten met de slogan: ‘INOS gaat voor een rookvrije
generatie. Doet u mee?’

Zo worden in deze week en in de zomervakantie alle
ramen voorzien van dubbel glas, krijgen we nieuwe
kozijnen aan de kant van de speelzaal/BSO, wordt
de buitenzijde voorzien van een nieuwe lik verf en
worden verschillende verzakkingen op het schoolplein
aangepakt.

U hoort en ziet hier na de zomervakantie meer van!

het team van kbs Effen wenst u alvast een

