
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 24 (13 juni 2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Oefenen in groep 3 
De kinderen van groep 2 gaan op donderdagmiddag de hele middag kennismaken in 

groep 3. Dit betekent dat de kinderen van groep 3 deze middag even terug gaan naar 

de kleutergroep. 

Vakanties en vrije (mid)dagen 
Om u alvast op de hoogte te brengen van de vakanties en vrije (mid)dagen hierbij het 

overzicht: 

Vakanties/ vrije dagen:  

herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019 

kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

carnavalsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020 

paasvakantie: 13 april 2020 

meivakantie: 20 april t/m 1 mei 

bevrijdingsdag: 5 mei 

hemelvaartvakantie: 21 t/m 22 mei 2020 

pinkstervakantie:1 t/m 5 juni 2020 

zomervakantie: vrijdag 10 juli t/m 23 augustus 2020 

Studie(mid)dagen: 

donderdag 5 september (middag) 

dinsdag 24 september (middag) 

maandag 21 oktober (hele dag en aansluitend op de herfstvakantie) 

vrijdag 6 december (hele dag) 

vrijdag 20 december (middag) 

donderdag 16 januari (middag) 

maandag 27 januari (hele dag) 

vrijdag 21 februari (middag vanaf 13.00u) 

woensdag 11 maart (hele dag) 

dinsdag 31 maart (middag) 

vrijdag 10 april (middag)  

woensdag 17 juni (hele dag) 

Gebruik telefoon leerkrachten tijdens lesuren 
Voor het observeren van leerlingen en registreren van gegevens gebruiken we op onze 

school verschillende apps die op een telefoon of tablet zijn geïnstalleerd. Daardoor kan 

het voorkomen dat u de leerkracht tijdens de lessen met een mobiel of ander device 

ziet. Dit is dus puur om snel de gegevens te noteren en niet voor privézakaen. 

 



 

 

 

 

 

Nieuws van het overblijfteam 
Wij willen de kinderen, het team en de ouderraad heel hartelijk 

bedanken voor de leuke attentie tijdens de nationale overblijf dag 

van donderdag 6 juni. 

 

Groetjes het Overblijfteam.   

 

Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië, Marokko……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed 

voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. 

Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals 

Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg 

zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties 

tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De 

ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, 

deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en 

crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek 

en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee 

naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en 

broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een 

vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. 

Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde 

ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties   

  

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online 

een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee. 

----------------------------------------- 

  

Team GGD Reisvaccinaties 

www.ggdreisvaccinaties.nl 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdreisvaccinaties.nl%2Fvaccinaties%2Fhepatitis-besmettelijke-geelzucht&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7Cd6fc2c04c6c64c2d7c4708d6e8dded60%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C636952437205574983&sdata=SDWC2artEOu4Sa00W0W0ZJPfLEUs6ApzBUfTyY5qgPQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdreisvaccinaties.nl&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7Cd6fc2c04c6c64c2d7c4708d6e8dded60%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C636952437205574983&sdata=N808iO5mQna%2Fdd7keaacddqyxa6uW6TJo4SPtSNpocc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdreisvaccinaties.nl%2Fapp-ggd-reist-mee&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7Cd6fc2c04c6c64c2d7c4708d6e8dded60%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C636952437205584984&sdata=aGTJVpMtIjvLblD65v0WOIsTCbesFeRcgPM%2FDQ37YQQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdreisvaccinaties.nl&data=02%7C01%7Cinfodeveste%40leerrijk.nl%7Cd6fc2c04c6c64c2d7c4708d6e8dded60%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C1%7C636952437205584984&sdata=Unvu2w6byW9fUkp0pIpze8LidtjHkKAYnBmW%2Bn1JUgM%3D&reserved=0


 



 

 


