
 

Nieuwsbrief   
Jaargang 7, schooljaar 19-20, nummer 1 

Heeft u kopij dan kunt u dit sturen naar deze mailadressen(!):rotonde@spon.nu (algemene 
mailadres); j.blokland@spon.nu en/of c.derek@spon.nu  
 

 

ALGEMEEN 
 

Algemene ouderavond 12 september j.l. 

Wij zijn heel erg blij met de fantastische opkomst van de algemene ouderavond. Er waren 

90 volwassenen aanwezigen en 70 leerlingen. De speurtocht is door vele leerlingen 

enthousiast gemaakt en de volgende dag beloond met een ijsje. Wij bedanken u voor de 

belangstelling! 

 

Start van de groepen 

Alle groepen op school hebben een goede start gehad. Wij wensen al onze leerlingen een 

mooi schooljaar toe en heten de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers van harte 

welkom! 

 

 
 

 

PERSONEEL 
 

Voor de zomervakantie hadden wij een vacature uitstaan voor een onderwijsassistent. In de 

eerste weken na de zomervakantie hebben wij sollicitatiegesprekken gevoerd. Wij hebben 
een hele goede kandidaat gevonden: Mandy Kleijnendorst. Wij heten haar van harte 

welkom in ons team! Mandy kende de school al een beetje omdat zij hier vanuit de 
vervangingspool al had gewerkt.  
 

Helaas moeten wij mededelen dat onze onderwijsassistent Roelanda van Herwijnen 
langdurig afwezig zal zijn omdat zij zich nauwelijks kan bewegen. Hiervoor komt 

gedeeltelijk vervanging.  
 

Mandy zal vanaf 1 oktober de taken van Roelanda overnemen. Op vrijdag is Mandy in De 
Appelboom. 
 

Amelie Nomen komt vanaf deze week twee keer per week op school.  
 

 

 
 

WEEK TEGEN HET PESTEN 
 

Komende week werken wij aan het landelijke thema 

“Wees een held”.  
In alle groepen wordt op niveau aandacht besteed aan dit 
onderwerp. 
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KINDERBOEKENWEEK 
 

 
Reis mee! 

Met het thema ‘Reis mee!’ staan in de Kinderboekenweek 2019 voertuigen centraal. Met 

een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis die je leven verrijkt.  

De kinderboekenweek is van 2 t/m 11 oktober 2019. Ook hier zullen alle groepen aandacht 

aan besteden. 

Op 14 oktober 2019 is er weer een inloopavond voor onze leerlingen en hun ouders en of 

verzorgers. Vanaf 19.00 uur bent u welkom! 

 
 

 
 

 
DATA   

 

Informatieavond ouder eindschoolverlaters:             9-10-2019            19.00-21.00 uur 
Inloopavond:                                                                    14-10 2019            19.00-20.00 uur  
 
Op verzoek nog een keer de vakanties/studiedagen 
Vakanties: 
 

Herfstvakantie  21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag 10-04-2020 
2e Paasdag          13-04-2020 

Meivakantie          27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart          21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Studiedagen 

28 oktober 2019 Maandag Administratie (OPP) 

12 november2019 Dinsdag Teach 
14 februari 2020 Vrijdag Administratie 
5 maart 2020 Donderdag Geef me de 5 

22 juni 2020          Maandag Planning 
? ?          SPON 

 
 

 
NB U ontvangt binnenkort bericht over de ouderbijdrage. 

 
 
.  


