Nieuwsbrief (11) juni 2018
Facebook
De Triangel is ook te vinden op Facebook; via onze website vindt u een link naar de
Facebookpagina van onze school.
Extra muzieklessen
Kunstbedrijven Westerkwartier biedt de groepen 5 tot en met 8 vijf muzieklessen
aan. Aan het eind is er een presentatie van het ‘schoollied Teamspirit’ op dinsdag 10
juli van 19.00 tot 20.00 uur in Ons Centrum in Marum. U bent van harte welkom.
Lang weekend
Op vrijdag 22 en maandag 25 juni hebben alle leerlingen vrijaf.
Techniek
Donderdag 28 juni staat de school in het teken van de techniek; dat betekent veel
samenwerken, nadenken, onderzoeken rond het thema ‘Wind en lucht’.
Vakantiebieb
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is
een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van
het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de
App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U
hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw
kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. Winactie Om het lezen deze
vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom.
Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.
Zweminstuif
Het zwemspelcircuit in en rond het zwembad vindt plaats op vrijdagmiddag 29 juni
2018. De kinderen spelen in groepen. Zij kunnen met hun groep punten behalen
afhankelijk van hun prestaties in het water, maar de pret in en om het water is het
belangrijkst.
Om 13.15 uur beginnen de spelen, terwijl de middag om 14.30 uur wordt afgesloten.
Als het koud is graag slippers o.i.d. dragen en een dikke trui.

Voor de begeleiding van de spelen hebben ouders zich opgegeven via de
inschrijflijst. Via uw kind krijgt u een kopie met een beschrijving van de spelen. Op
het zwembad krijgt u nadere informatie. Wilt u om ca. 13.00 uur op het zwembad
aanwezig zijn?
Formatie
De formatie is nog niet helemaal rond. Zo gauw er meer bekend is krijgt u als ouders
zo snel mogelijk bericht.

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie incl.
paasmaandag
Koningsdag
5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
22 oktober
24 december
18 februari
19 april
22 april

Laatste dag
26 oktober
4 januari 2019
22 februari

27 april
5 mei
30 mei
10 juni
15 juli

Valt in de meivakantie
Valt in de meivakantie
31 mei

3 mei

23 augustus

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 juli 2018
Data
Juni 2018
6 juni
7 juni
7 juni
8 juni
22 juni
25 juni
26 juni
26 juni
28 juni
29 juni

Schoolreis groep 1/2
Vergadering M.R. 15.30 uur
Voorstelling voor groep 7/8
Schoolreis groep 5/6
Teamdag (alle leerlingen vrij)
Vrije dag
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoolreis groep 3/4
Techniekdag
Zweminstuif (groep 5, 6, 7, 8)

Juli 2018
4 tot en met 6 juli
9 juli
10 juli
11 juli
13 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli
21 juli

Schoolreis groep 7/8
Contactmiddag
Eindpresentatie schoollied Teamspirit
Contactmiddag
Rapporten mee
Kinderraad
Speelgoedmiddag groep 1 en 2
Schoonmaakavond
Spelletjesochtend (vrij vanaf 12.00 uur)
Afscheid groep 8
Teamdag (alle leerlingen vrij
Start zomervakantie

