
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF     juli 2016   

Beste	  ouders/verzorgers,	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  laatste	  nieuwsbrief	  van	  het	  schooljaar	  2015-‐2016.	  Graag	  willen	  wij	  via	  deze	  weg	  een	  
aantal	  zaken	  met	  u	  delen:	  
	  
	  

• Koffie-‐ochtend	  
	  
In	  de	  laatste	  koffie-‐ochtend	  hebben	  we	  stil	  gestaan	  bij	  het	  eerste	  jaar	  binnen	  het	  Kennis	  &	  Expertise	  
centrum.	  We	  hebben	  een	  terugblik	  gedaan	  en	  hebben	  met	  de	  aanwezige	  ouders	  zowel	  positieve	  
punten	  als	  verbeterpunten	  verzameld.	  Dank	  hiervoor!	  We	  gaan	  zeer	  zeker	  met	  deze	  verbeterpunten	  
aan	  de	  slag	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  
De	  koffie-‐ochtend	  zal	  komend	  schooljaar	  niet	  meer	  plaats	  vinden	  op	  de	  vrijdag.	  Welke	  dag	  en	  
tijdstip	  dit	  wel	  zal	  zijn,	  zullen	  we	  in	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  met	  jullie	  communiceren.	  De	  koffie-‐
ochtenden	  starten	  net	  zoals	  voorgaande	  jaren	  pas	  na	  de	  herfstvakantie	  en	  zullen	  terug	  te	  vinden	  zijn	  
op	  de	  schoolkalender	  op	  de	  website.	  
	  

• Startgesprekken	  

U	  ontvangt	  in	  de	  vakantie	  een	  uitnodiging	  voor	  het	  startgesprek	  met	  de	  (nieuwe)	  leerkracht	  van	  uw	  
kind.	  Dit	  startgesprek	  vindt	  plaats	  aan	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  We	  verwachten	  dat	  
ouders	  dan	  aanwezig	  zijn	  zodat	  we	  samen	  een	  goede	  start	  kunnen	  maken.	  De	  startgesprekken	  
vinden	  plaats	  op	  maandag	  5	  en	  dinsdag	  6	  september.	  Vanaf	  woensdag	  7	  september	  starten	  de	  
leerlingen.	  

• Personeel	  

Komend	  schooljaar	  zullen	  de	  volgende	  leerkrachten	  voor	  de	  groepen	  staan:	  Juf	  Josje,	  juf	  Randi,	  juf	  
Ellen	  (vervangster	  tot	  juf	  Noortje	  &	  juf	  Bernice	  terugkeren	  van	  hun	  zwangerschapsverlof)	  &	  meester	  
Roy.	  Ook	  zullen	  er	  in	  alle	  groepen	  stagiaires	  werkzaam	  zijn.	  	  

We	  nemen,	  zoals	  jullie	  in	  een	  eerdere	  brief	  hebben	  kunnen,	  lezen	  afscheid	  van	  Marli	  Strous	  (creatief	  
therapeute).	  Ook	  nemen	  we	  afscheid	  juf	  Sanne	  Muijsert	  &	  juf	  Goyka	  Wolter.	  Beide	  hebben	  ze	  een	  
andere	  baan.	  Juf	  Sanne	  Muijsert	  zullen	  we	  wel	  blijven	  zien,	  aangezien	  zij	  een	  baan	  heeft	  bij	  het	  VSO	  
binnen	  het	  KEC.	  

• Gymlessen	  

Komend	  schooljaar	  zullen	  de	  gymlessen	  wederom	  verzorgd	  worden	  door	  onze	  vakleerkracht	  gym:	  
Naard	  Vaes.	  De	  gymlessen	  zullen	  komend	  schooljaar	  op	  de	  maandag	  en	  de	  donderdag	  plaatsvinden.	  



• Vakanties	  &	  studiedagen	  schooljaar	  2016-‐2017	  

Herfstvakantie	  24	  t/m	  28	  oktober	  
Studiedag	  18	  november	  
Studiedag	  6	  december	  
Kerstvakantie	  26	  december	  t/m	  6	  januari	  
Carnavalsvakantie	  27	  februari	  t/m	  3	  maart	  
Studiedag	  20	  maart	  
Tweede	  Paasdag	  17	  april	  
Meivakantie	  24	  april	  t/m	  5	  mei	  
Studiedag	  24	  mei	  
Hemelvaart	  25	  &	  26	  mei	  
Tweede	  Pinksterdag	  5	  juni	  
Zomervakantie	  17	  juli	  t/m	  25	  augustus	  
Overige	  studiedagen	  worden	  t.z.t.	  doorgegeven.	  
	  

• Schoolgids	  &	  schoolkalender	  
	  
De	  schoolgids	  en	  de	  schoolkalender	  2016-‐2017	  zullen	  zo	  snel	  mogelijk	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  op	  
de	  website	  geplaatst	  worden.	  www.spoorzoekerroermond.nl	  	  
	  

• Bedankt!	  
	  
Via	  deze	  nieuwsbrief	  willen	  wij	  namens	  het	  hele	  team	  aan	  iedereen	  een	  welgemeend	  ‘dank	  je	  wel’	  
geven!	  Het	  eerste	  schooljaar	  op	  het	  KEC	  zit	  erop…	  Het	  was	  vooral	  een	  schooljaar	  met	  allemaal	  
nieuwe	  dingen	  (nieuw	  gebouw,	  nieuwe	  mensen,	  nieuwe	  omgeving,	  nieuwe	  partners),	  bevindingen	  &	  
uitdagingen.	  Hier	  hebben	  we	  met	  name	  tijdens	  de	  open	  dag	  en	  de	  officiele	  opening	  uitgebreid	  bij	  stil	  
gestaan.	  Nogmaals	  bedankt	  voor	  jullie	  betrokkenheid	  en	  samenwerking.	  We	  hopen	  dan	  ook	  dat	  we	  
dit	  komend	  schooljaar	  kunnen	  voortzetten.	  Tot	  volgend	  schooljaar….	  
	  
	  

We	  wensen	  jullie	  een	  hele	  fijne	  zomervakantie!!!	  	  

	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Alle	  medewerkers	  van	  het	  SO	  domein	  KEC	  de	  Donderberg	  


