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17 december 2018

Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Alle kinderen om 12.00 uur vrij!!
Start lichtjestocht 17.00 uur
Aanvang kerstdiner 18.00 uur
Alle kinderen naar huis 20.00 uur
Inloopochtend; start 9.30 uur
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 om 13.00 u naar Verzorgingshuis de Hoge
Weide in Strijen.
OUD PAPIER!!!
Kerstvakantie
Weer naar school
Teamvergadering 15.00 uur
Kunstgebouw groep 7 en 8 –
10.45 – 11.35 uur Eendrachtshoeve, Zuid-Beijerland
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Ouderraadsvergadering; 20.00 uur

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP
Oud papier
Zaterdag 22 december !!!!! wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
Kerstfeest
Donderdag 20 december vieren we het kerstfeest op school.
De middag van 20 december zijn alle kinderen vrij maar we verwachten alle kinderen weer om
16. 55 uur terug op school, in het lokaal van de kleuters.
We beginnen om 17.00 uur met een lichtjestocht. In kleine groepjes lopen de kinderen langs
verschillende punten in de buurt waar ze een stukje van een kerstverhaal te horen krijgen. Alle
ouders nodigen we hierbij uit om met hun kind(eren) de lichtjestocht mee te lopen.
Om ongeveer 18.00 uur gaan alle ouders dan weer naar huis en gaan de kinderen met hun
leerkrachten naar de hal waar de ouderraadsleden de tafels hebben gedekt voor het kerstdiner.
Om 20.00 uur is het kerstdiner afgelopen en kunt u uw kind(eren) ophalen bij de hoofdingang.
Als uw kind van u alleen naar huis mag, dan moet u dat van tevoren laten weten aan de
leerkracht.
Nog even de
12.00 uur
16.55 uur
16.55 uur
17.00 uur
18.00 uur

tijden op een rijtje:
- alle kinderen zijn vrij
- alle kinderen op school in groep 1-2, door de onderbouwingang naar binnen.
- alle ouders die mee willen lopen, wachten i.v.m. de veiligheid niet binnen, maar
op het schoolplein. Helaas we passen niet allemaal in het lokaal.
- Start in groepjes aan de lichtjestocht.
- De ouders gaan naar huis en de kinderen gaan met de leerkrachten naar de hal
voor het diner.

20.00 uur

- Einde van het kerstdiner, de kinderen gaan naar huis.

Inloopochtend
Om wat langer te kunnen uitslapen na de festiviteiten van 20 december hebben we
vrijdagmorgen 21december een inloopochtend. Die ochtend starten de lessen om 9.30 uur!!!
Heeft u problemen met de late aanvang van de schooltijd dan kunt u uw kind(eren) natuurlijk
ook op de gewone tijd naar school brengen.
8.30 uur – inloopochtend
9.30 uur – alle kinderen moeten binnen zijn
12.00 uur – groep 1 t/m 4 zijn vrij
14.30 uur – groep 5 t/m 8 zijn vrij
Kerstbakjes
Woensdag 19 december maken we met alle kinderen een kerstbakje.
De groepen 5 t/m 8 gaan deze bakjes op vrijdagmiddag 21 december om 13.00 uur bezorgen
bij de bewoners van de Hoge Weide in Strijen.
Gymmen in de Apollohal
Vanaf maandag 14 januari gaat ook groep 3 mee gymmen in de Apollohal in Strijen.
Kinderen die in Strijen wonen, kunnen aan het einde van de middag vanuit de sporthal
zelfstandig naar huis, of bij de sporthal worden opgehaald. MAAR NEEM EERST CONTACT OP
met de leerkracht van uw kind. U moet vervolgens een brief ondertekenen, waarin u aangeeft
dat uw kind zelfstandig naar huis mag of door u wordt opgehaald.
Kunstgebouw
Donderdag 10 januari gaan de groepen 7 en 8 naar een theatervoorstelling genaamd:
“De zaak Vlaskamp”.
De voorstelling zal gehouden worden van 10.45 uur – 11.35 uur in De Eendrachtshoeve in
Zuid- Beijerland.
U begrijpt, om er te komen zoeken we ouders die willen rijden. We vertrekken om 10.00 uur
bij school vandaan en zijn om ongeveer 12.15 uur weer terug op school.
Heeft u tijd en zin om mee te gaan en kinderen te rijden, dan kunt u zich aanmelden bij de
leerkrachten van groep 7-8.
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019 - 2020 !!!!!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie *
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
maandag
zaterdag

19-10-2019
21-12-2019
22-02-2020
10-04-2020
18-04-2020
05-05-2020
21-05-2020
01-06-2020
18-07-2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zondag
zondag
zondag
maandag
zondag

27-10-2019
05-01-2020
01-03-2020
13-04-2020
03-05-2020

t/m

zondag

24-05-2020

t/m

zondag

30-08-2020

*Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen vrije dag in het voortgezet onderwijs.
●de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema
2019-2020 van het ministerie van OCW
●de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en afgestemd met alle
schoolbesturen in de Hoeksche Waard.
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Jelte de Zeeuw
Joost Koornneef
Lars de Wit
Julia den Buitelaar
Jacey de Jongh
Lisanne van der Stelt
Stijn den Hartog

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag !
NIEUW in groep 6: Thomas Groen
Wij wensen Thomas een fijne schooltijd op Het Talent.

Het Team van ODBS Het Talent bedankt iedereen voor de fijne samenwerking in 2018 en wenst
u fijne feestdagen een goed en gezond ……….

