Juli 2018

Bedankt!
In dit laatste Kringetjerond willen de kinderen en het team van De Nieuwe Kring alle ouders
bedanken die zich dit schooljaar hebben ingezet voor de vele activiteiten. Wij waarderen dit
zeer en hopen volgend jaar weer op een grote betrokkenheid.
Rapportgesprekken
In de week van 2 juli vinden de rapportgesprekken plaats. U kunt zich daarvoor intekenen
bij de lijsten tegenover de ingang van de administratie.
Werkmiddag in de heemtuin
Op woensdagmiddag 11 juli is er van 13.00-15.00 uur een werkmiddag in de heemtuin.
Ouders en kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen.
Schoonmaakdag in de onderbouw
Op vrijdag 13 juli wordt het materiaal in de onderbouw schoongemaakt.
De kleuters zijn die dag vrij! Ouders die, met hun kind, willen helpen bij het
schoonmaken zijn van harte welkom.
Eindmusical
Dinsdagmiddag 17 juli voeren de kinderen van groep 8 de eindmusical op voor alle
leerlingen van de school. ’s Avonds treden ze op voor genodigden.
Pensioen Drea
Juf Drea uit het Circus gaat bijna met pensioen. Tijdens de onderbouwviering, van
29 juni, zullen alle kleuters voor haar optreden.
Op vrijdag 20 juli, de laatste dag van het schooljaar, nemen de kinderen
en ouders van het Circus afscheid van hun juf.
Tussen 12.30 en 13.00 uur kunnen ook oud-leerlingen en hun
ouders in het Circus terecht om Drea gedag te zeggen.
Gevonden voorwerpen
In de hal zullen de gevonden voorwerpen weer worden
neergelegd. Alle spullen die voor de zomervakantie niet
zijn opgehaald, worden naar een kringloopwinkel
gebracht.

Ongeoorloofd verzuim
Sinds 3 april 2017 zijn wij verplicht om (het vermoeden van) ongeoorloofd verzuim te
melden in het verzuimregister van DUO. Gemeente Diemen heeft alle scholen benaderd en
gevraagd dit ook te doen als er sprake is van ziekmelding net voor en na de vakantie,
ziekmelding op de dagen van een eerder afgewezen verlofaanvraag en ziekmeldingen op
dagen dat jongere kinderen vrij hebben.
Een melding in het verzuimregister wordt automatisch doorgestuurd naar de leerplicht
ambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. De leerplichtambtenaar maakt op basis
van de melding proces verbaal op. Of dat consequenties (boete) heeft bepaalt het Openbaar
Ministerie. Let wel: meerdere keren per maand te laat komen valt ook onder ongeoorloofd
verzuim!
Zomervakantie
Vrijdag 20 juli is de laatste dag van dit schooljaar. Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.
Kinderen die naar een andere bouw gaan, worden uit de klas geveegd.
We willen alle kinderen en hun ouders een heel fijne zomervakantie toewensen.
We zien iedereen graag terug op maandag 3 september.
Kleuters die na de vakantie voor het eerst naar school gaan, beginnen op dinsdag 4
september.
Jaaropening/stamgroepavond nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar willen wij starten met een stamgroepavond voor alle ouders van
alle groepen op één avond.
Deze avond is, in de eerste schoolweek, gepland op dinsdag 4 september.
Het lijkt ons fijn om iedereen na de zomer snel te zien. Zet deze datum vast in uw agenda!
De avond zal beginnen om 19.30 uur tot ongeveer 21.15 uur.
Waar u, na een gezamenlijke opening, heen kunt voor de informatie over de groep van uw
kind(eren) hoort u aan het begin van het schooljaar.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie

22 tot en met 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari tot en met 22 februari 2019

Goede vrijdag en Pasen

19 april tot en met 22 april 2019

Extra week OB/MB

23 april tot en met 26 april 2019

Meivakantie

29 april tot en met 10 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli tot en met 23 augustus 2019

Studiedagen
De data van de studiedagen zijn nog niet bekend.

Bericht van de Ouderraad

De Ouderraad bedankt alle ouders die voor en met ons de handen uit de
mouwen hebben gestoken en er zo voor hebben gezorgd dat activiteiten
zoals bijvoorbeeld de Sinterklaas- en Kerstviering en het Paasontbijt
voor onze kinderen een groot succes zijn geworden. Super!
Was je het afgelopen schooljaar contactouder voor de Ouderraad en zou je
die taak komend schooljaar weer willen vervullen, of was je het niet en
wil je het (eventueel) wel worden? Stuur dan even een mailtje naar
secr.or@nieuwekring.nl, met daarin je naam, mobiele nummer en voor welke
klas je dat wilt zijn. Je taak is om voor de activiteiten van Ouderraad
hulpouders te vragen in de klas jouw kind. Niet veel werk, wel heel fijn als het
gebeurt!
Wij wensen je alvast een heel fijne zomer!

Data in juli

2 t/m 6 juli

Rapportgesprekken

5 juli

Kinderkring groep 7

11 juli

Werkmiddag in de heemtuin

12 juli

Kinderkring groep 8 (A)
Tussenbouw naar Artis

13 juli

Schoonmaakochtend in de onderbouw
De kleuters zijn die dag vrij!

17 juli

Wenochtend in de nieuwe groep
Eindmusical en afscheid
groep 8

20 juli

23 juli t/m
31 augustus

Laatste schooldag: alle
kinderen zijn om 12.30 uur
vrij.
Zomervakantie

