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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:
 Maandag 28 augustus: start schooljaar 2017-2018 met om 13.00u officiële
opening van obs de Fonkel. Ouders/ verzorgers zijn welkom!
 Woensdag 30 augustus: verkoop strippenkaart overblijven 11:45 – 12:15

Team

Vakantiebieb

We nemen afscheid van meneer Ingmar. We
willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet!!
We wensen hem veel succes in zijn verdere
loopbaan.

In de VakantieBieb staan
ruim 30 e-books voor 6
t/m 18 jaar. Zo kunnen
kinderen en jongeren
lekker doorlezen in de
vakantie. Lezen is leuk en
hun leesvaardigheid blijft
er door op peil.
De VakantieBieb is nu
open voor jeugd en 1 juli
komen hier de e-books
voor volwassenen bij. De
VakantieBieb sluit op 31
augustus 2017.

Meneer Marc blijft ook na de zomervakantie nog
juf Elly vervangen in groep 1-2a en 1-2b
(maandag en dinsdag).
We hebben ook een aantal nieuwe collega’s
volgend schooljaar:
Juf Britt begint na de vakantie in groep 4
(donderdag en vrijdag). Juf Karen werkt als
onderwijsassistent in groep 1-2a en 1-2b. Ook
Tamara komt in groep 1-2a en 1-2b als stagiaire
onderwijsassistent.
We wensen hen alvast heel veel werkplezier toe
op obs de Fonkel!

Verjaardagen:
 Guus (7-8)
 Ugur (1-2)
 Sharona (1-2)
 Ardian (7-8)
 Mohamed (1-2)
 Geronimo (7-8)
 Milagro (7-8)
 Mirac (4)
 Ecrin (5-6)
 Esmir (5-6)

Meer informatie:
https://www.vakantiebieb.nl/

Riyangeli (5-6)
Ayman (1-2)
Zefanja (4)
Umut (1-2)
Jadey (7-8)
Mikaela (3)
Dunja (7-8)
Hartelijk gefeliciteerd
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Opening obs de Fonkel
Vanaf komend schooljaar krijgt obs Gesworen Hoek zoals u
weet een nieuwe naam. De eerste schooldag (maandag 28
augustus) zal obs de Fonkel officieel geopend worden. Dit
doen we om 13.00 uur. Alle ouders, verzorgers en familie
zijn van harte welkom!

Verandering
lestijd
Vanaf komend schooljaar
gaan de leerlingen op
woensdag naar school tot
12.30 uur (i.p.v. tot 12.00
uur).

Gymrooster schooljaar 2017-2018
Maandag

Groepen 5, 6-7 en 8

Dinsdag

Groepen 3,4 en 5

Donderdag Groepen 3,4, 6-7 en 8

Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Vrije dagen voor de groepen 1-2:
21-9-2017 / 06-10-2017 / 17-11-2017 / 06-12-2017 /
26-01-2018/ 16-3-2018 / 30-3-2018 / 13-4-2018 /
01-6-2018 / 21-06-2018 / 22-6-2018
Vrije dagen voor groep 3:
21-9-2017 / 06-10-2017 / 17-11-2017 / 06-12-2017 /
26-01-2018/ 22-6-2018
Vrije dagen alle groepen:
Vr 22 september (studiedag)/ Do 16 november (studiedag)
Do 12 april (studiedag Opmaat)/ Ma 2 april (tweede Paasdag)
Ma 21 mei (tweede Pinksterdag)
Om 12.00 uur uit alle groepen:
Vrijdag 22 december / Vrijdag 6 juli
Vakanties
Herfstvakantie: 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie: 12-02-2018 t/m 23-02-2018
Tweede paasdag: 02-04-2018
Koningsdag: 27-04-2018
Meivakantie: 30-04-2018 t/m 11-05-2018 (incl. Hemelvaart)
Tweede pinksterdag: 21-05-2018
Zomervakantie: 09-07-2018 t/m 17-08-2018

Glijbaan
De glijbaan op het
schoolplein is helaas
afgekeurd. Deze blijkt niet
meer veilig om op te
spelen. Daarom is deze
weggehaald.
We gaan sparen voor een
nieuwe glijbaan!

Dinnershow
groep 8
Ook dit jaar nemen we
weer afscheid van de
leerlingen van groep 8.
Dinsdag hebben ze een
geweldige dinnershow
weg gezet!
We willen alle leerlingen
heel veel plezier en succes
op het voortgezet
onderwijs wensen.
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We wensen jullie allemaal een hele

Iedereen is OBS Gesworen Hoek uit gevlogen

We zien jullie maandag 28 augustus weer op:
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