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Belangrijke data

Sinterklaas

Vrije dagen:
21 dec middag

Kerstviering vanaf 12.00 uur vrij

24 dec t/m 4 jan

Kerstvakantie

7 januari

Studiedag leerlingen vrij

Activiteiten:
20 december

Schaatsen Toekans,
Parelduikers, Kwikstaarten,
Kolibries

21 december

Kerstviering

28 t/m 31 jan

Rapportbesprekingen

Bijna kon het feest voor Sinterklaas 5 december op
school niet doorgaan. De Sint was namelijk van zijn
fiets gevallen. Hij had een snijwond opgelopen.
Gelukkig hadden de kinderen op school hun EHBO
diploma net gehaald, zodat zij de wond konden
verzorgen. Alle kinderen van de IJsvogels, Toekans
en Parelduikers kregen een cadeautje. De kinderen
van de Kwikstaarten en Kolibries hebben dit jaar de
Sint weer geholpen door het van surprises. Iedereen
had weer super goed zijn best gedaan om er iets
moois en origineels van te maken. De Sint kon
vervolgens verder met zijn programma namelijk een
bezoek aan de klassen.

Zwemdiploma
Een aantal leerlingen hebben vrijdag 23 november
hun zwemdiploma gehaald! Super goed gedaan!
A-diploma : Jade
B-diploma : Ashlyn en Nino
Van harte gefeliciteerd!

Vuurwerk
Dinsdag 11 december zijn de Kolibries naar de
vuurwerkexpositie geweest in de Brandweerkazerne
Torenweg in Middelburg
Het was een leerzame dag waarin informatie en
voorlichting werd gegeven over vuurwerk. De kennis
van de leerlingen over veilig omgaan met vuurwerk
werd op de proef gesteld door middel van een quiz.
Ook werden de gevolgen van vuurwerk
gedemonstreerd op bijvoorbeeld een jas. Tevens
mochten een paar leerlingen het vuur doven van een
pan waar de vlam in was geslagen. Naast de
brandweer waren er ook 2 politiemannen en Bureau
Halt aanwezig. Al met als dus een leerzame ochtend.

Informatie en communicatie
Ook op school wordt informatie steeds meer
gedeeld met gebruik van digitale mogelijkheden.
Sinds dit jaar wordt in alle groepen vooral
gecommuniceerd met ouders/verzorgers via
Klasbord. We merken dat dit gewaardeerd wordt.
Ook wij zijn enthousiast over deze directe manier van
communicatie. Omdat nog niet alle
ouders/verzorgers zich hebben aangemeld voor
Klasbord, willen we u graag uitnodigen dit alsnog te
doen. Het is mogelijk Klasbord te ontvangen via een
laptop, tablet of telefoon. Zo blijft u niet alleen op de
hoogte van alle nieuwtjes binnen de groep, ook
gemaakte foto’s van verschillende activiteiten kunt u
hierop bekijken. De code om uzelf bij Klasbord aan
te melden, is al een keer meegegeven naar huis.
Mocht u deze zijn kwijtgeraakt, kunt u deze opnieuw
aanvragen bij de leerkrachten van uw kind/pupil.

Schaatsen
Donderdag 20 december gaan de leerlingen van de
Toekans, Parelduikers, Kwikstaarten en Kolbries
lekker schaatsen op een prachtige locatie in
Middelburg. De leerlingen krijgen een schaatsles en
mogelijkheid tot vrij schaatsen. IJsbaan Middelburg
draagt zorg voor schaatsen en een helm. De
leerlingen moeten zelf handschoenen (verplicht)
meenemen. Bij slecht weer volgt er een leuk
alternatief programma.
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Kerstviering
Vrijdag 21 december vieren we het Kerstfeest. We
zullen de dag starten met een gezamenlijk ontbijt.
Tijdens dit ontbijt kunnen de kinderen genieten van
de hapjes, die door de leerlingen een dag van te
voren zelf gemaakt zijn. Aansluitend zal er een
knutselactiviteit zijn. De kinderen zijn die dag om
12:00 uur vrij en kunnen dan gaan genieten van de
Kerstvakantie.

Rapportgesprekken
In de week van 28 t/m 31 januari vinden in alle
groepen de rapportgesprekken plaats. In de week
van 7 t/m 11 januari zult u een brief via de post
ontvangen, waarin u aan kunt geven welke dag en
tijd u het meest schikt. Wilt u deze brief dan ingevuld
weer mee geven aan uw kind/pupil naar school? De
leerkrachten proberen bij de planning van de
gesprekken zo veel mogelijk rekening te houden met
uw voorkeur. We hopen u allen te ontmoeten in deze
week!

Schoolvakanties 2019 2020
Een aantal ouders heeft gevraagd of de vakanties
voor schooljaar 2019-2020 al bekend zijn. De
Respontscholen en dus ook Keurhove volgt altijd het
advies van de provincie Zeeland. Deze planning is al
wel bekend en staat hieronder. U kunt deze vrije
dagen aanhouden. Later worden in overleg met de
deelraad de andere vrije dagen, waaronder de
studiedagen , ingepland
14 t/m 18 oktober 2019

Herfstvakantie

23 dec 2019 t/m 3 jan 2020

Kerstvakantie

24 t/m 28 februari 2020

Voorjaarsvakantie

10 april 2020

Goede vrijdag

13 april 2020

Tweede Pasen

20 april t/m 1 mei 2020

Meivakantie

5 mei 2020

Bevrijdingsdag

18 en 19 mei 2020

Hemelvaart

1 juni 2020

Tweede Pinksteren

13 juli t/m 21 aug 2020

Zomervakantie

Team SO Keurhove
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