
 
 

Agenda 

Maandag 16 juli: 

wenmiddag van 13.15 uur 

tot 15.15 uur. Uw kind hoort 

maandagochtend in welk 

lokaal hij/zij ‘s middags gaat 

wennen. 

Afscheidsmusical groep 8 

Vrijdag 20 juli: 

Middag leerlingen vrij 

Zaterdag 21 juli t/m 

zondag 2 september: 

zomervakantie 

 

 

 

. 

 

 

Vakantie dagen 2018-2019 (inclusief weekenden) 
 
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober  
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 
Goede Vrijdag 19 april 
Tweede Paasdag 22 april 
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 
Hemelvaartsdag 30 t/m 31 mei 
Tweede Pinksterdag 10 juni 
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 
 
Vrije dagen / studiedagen 
Vrijdag 21 september 
Maandag 15 oktober 
Maandag 12 november 
Vrijdag 21 december middag vrij 
Maandag 7 januari 
Vrijdag 15 februari middag vrij 

Vrijdag 1 maart 

Dinsdag 11 juni 

Maandag 17 juni 

Vrijdag 12 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 13 juli 2018 

 Broodje overzee bericht: 
We gaan met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019  het bedrag voor het overblijven verhogen naar €2,00 per 

keer. Het is gebleken dat het afgelopen jaar minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de overblijfmogelijkheid. Wij 

vinden het belangrijk om de kinderen een gezellige en veilige overblijf te kunnen garanderen en daarom blijven we met 

dezelfde medewerkers als het afgelopen jaar werken. 

Met vriendelijke groet, 

Team Broodje Overzee 

 Ina van Ek 

 

Feestweek van 24 september t/m 28 

september: 
De Zeetuin bestaat komend schooljaar 35 jaar en dat 

gaan we vieren! 

Tijdens de week van 24 september zullen er elke dag 

festiviteiten voor de kinderen worden georganiseerd. 

Er is op dit moment een feestcommissie in het leven 

geroepen om de activiteiten te plannen.  

Voor de uitvoering hebben we uw hulp hard nodig. 

Meld jullie massaal aan. Dan kunnen we er voor de 

kinderen een geweldige week van maken! 

U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden 

en aangeven op welke dag (en) u beschikbaar bent. 

 

 


