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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar 
De vakantie staat voor de deur, morgen sluiten we dit schooljaar af. Een mooie gelegenheid 
om even stil te staan bij dit moment.  Het team kijkt met veel plezier terug op een jaar 
waarin leerlingen en leerkrachten fijn samengewerkt hebben.   
   
Ook dit schooljaar konden we weer rekenen op de hulp van vele ouders. Bijvoorbeeld bij de 
festiviteiten die samen met de ouderraad georganiseerd zijn. Complimenten voor de 
geslaagde activiteiten. En natuurlijk ook de ouders die ons dagelijks of wekelijks geholpen 
hebben. Bedankt voor jullie inzet!   
   
We hopen dat de kinderen dit schooljaar met plezier naar school zijn geweest en veel 
hebben geleerd. Dat blijft onze uitdaging als team en we zien het ook als een kans om te 
blijven ontwikkelen.     
   
Voor de leerlingen van groep 8 waren dit de laatste weken bij ons op school. Zij sloten hun 
schooltijd af met de afscheidsavond. Voor hun ouders voerden zij de musical op. Zij gaan nu 
naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe stap in hun leven en voor u als ouder een nieuwe 
ervaring dat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wel even wennen, maar het komt 
vast goed. We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel plezier en succes toe op hun 
nieuwe school.    

  
We namen ook afscheid van 3 collega’s. Voor Catelijne Kuijpers stopt de vervangingsperiode. 
Elise Willemsen gaat werken bij PON en Iris van der Hijden gaat op reis.  We wensen hen het 
allerbeste. 
 
Komend schooljaar verwelkom we ook een nieuw gezicht. Jacqueline Duis gaat werken in 
groep 1/2a. Tot de kerstvakantie vervangt zij juf Manon die met zwangerschap- en 
bevallingsverlof is. We heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis voelt. 



Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Hieronder ziet u alvast het vakantierooster en de studiedagen voor komend 
schooljaar. Houdt u hier rekening mee met het plannen van vakanties en uitjes.  
In september zijn er 2 studiedagen achter elkaar. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. Zet u 
deze data alvast in uw kalender. Bij de start van het schooljaar ontvangt (uw oudste) kind de 
schoolkalender. Hierin vindt u  veel informatie en alle belangrijke data.  
 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020     Studiedagen 2019-2020 
Herfstvakantie   14-10-19 t/m 20-10-19    Donderdag 19-09-19 
Kerstvakantie   23-12-19 t/m 05-01-20    Vrijdag  20-09-19 
Voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 01-03-20    Woensdag 13-11-19 
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-20 t/m 13-04-20    Vrijdag  20-12-19 
Meivakantie   27-04-20 t/m 10-05-20    Vrijdag  19-06-20 
incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag  
Hemelvaart   21-05-20 en 22-05-20 
2e Pinksterdag   01-06-20 
Zomervakantie   13-07-20 t/m 21-08-20 
 

                  
Agenda   
Maandag  19 augustus  1e schooldag 
                                                      Start project Wij-gevoel 
Woensdag 21 augustus  Hoofdluiscontrole 
Maandag  26 augustus  Vriendschapsweek                    
Donderdag  29 augustus  Nieuwsbrief nr. 1 
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