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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

Oud Papier: 
Elke 3de woensdag vd maand halen we bij u 
oud papier op. Dit schooljaar halen we alleen 
nog op 19 juni het papier op. Daarna zal het 
ophaalschema pas op 19 september 2019 
worden hervat.  
Het geld van de Oud papier commissie komt 
direct ten goede aan onze kinderen.  
Interesse om onze groep te komen helpen? 
Neem contact op met Tom Schoppink  
(voorzitter: t.schoppink@home.nl) 

 
Schoolreisjes en ouderbijdrage: 
Op donderdag 27 juni gaan alle kinderen van 
de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. 
De schoolreisjes worden elk jaar 
georganiseerd in samenspraak met de OR en 
geheel betaald vanuit de ouderbijdrage. I.v.m. 
de veiligheid gaat groep 7 niet meer naar 
Giethoorn. Dit hebben we samen met de OR 
besloten. Vorig jaar zijn we voor het eerst 
afgeweken van deze traditie en zijn we met 
groep 7 naar AvaTarz geweest. Alle kinderen 

hebben dit toen als zeer prettig ervaren en 
een fantastische dag beleefd. Op basis van 
deze positieve ervaringen hebben we dit jaar 
besloten met de huidige groep 7 opnieuw 
naar AvaTarz te gaan. 
Deze week ontvangt u informatie vanuit alle 
groepen. 

 
Kamp groep 8: 
Van 24 juni t/m 26 juni gaan we met de 
leerlingen van groep 8 op kamp. We hopen 
dat de weergoden ons die dagen goed gezind 
zijn. Maar onafhankelijk van het weer zullen 
we er een paar onvergetelijke dagen van 
maken. 

 
Vakantiebieb: 

 
E-books voor het hele gezin met de  

Vakantie Bieb. 
Dankzij de Vakantie Bieb blijven duizenden 
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het AVI-
niveau. De Vakantie Bieb stimuleert kinderen 
om te lezen tijdens de zomer- vakantie en 
biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-
books voor het hele gezin. De Vakantie Bieb-
app is een zomercadeautje van de Bibliotheek 
en gratis te downloaden in de App Store en 
Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te 
zijn van de bibliotheek. 
De Vakantie Bieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli 
zijn ook de boeken voor volwassenen 
beschikbaar. De Vakantie Bieb is geopend tot 
en met 31 augustus. 
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De kalender van juni, juli en augustus. 
 
Donderdag 6 juni    Leerlingenpanel 
Vrijdag 7 juni     Inloopkwartier ouders 
Maandag 10 juni    Tweede Pinksterdag 
11 t/m 15 juni     Avond4daagse 
Maandag 17 juni    MR vergadering 
Dinsdag 18 juni    OR vergadering 
Woensdag 19 juni    Oud Papier 
      Studiedag Team: Alle kinderen vrij 
24 t/m 26 juni     Kamp groep 8 
Donderdag 27 juni    Schoolreisjes groep 1 t/m 7 
      Groep 8 vrij 
Vrijdag 28 juni     Sportdag (ochtend) groep 8 
 
 
Maandag 1 juli    Oudergesprekken 
Dinsdag 2 juli     Oudergesprekken 
      GMR vergadering 
Woensdag 3 juli    MR vergadering (reserve datum) 
Woensdag 10 juli    Rapport mee 
      Slotavond groep 8 
      Wisselochtend  
12 juli t/m 23 augustus   Zomervakantie 
 
 
Maandag 26 augustus   Eerste schooldag 
26 t/m 30 augustus    Startweek 
 
 
  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
(Heeft u problemen met inloggen, laat dit dan a.u.b. weten) 


