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Extra Nieuwsbrief
Donderdag 15 november 2018
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u zoals toegezegd een nieuwsbrief met twee onderwerpen:
- De kerstviering
- De meivakantie
Kerstviering
Enige tijd geleden heeft u van ons een mail gekregen, waarin we zeiden dat we het besluit van de
Kerstviering nog eens zouden overwegen. In deze mail vroegen we ook om een reactie van u. Veel
ouders hebben gereageerd, waarvoor we u hartelijk dank willen zeggen. Het werd duidelijk dat er heel
verschillend gedacht wordt over dit onderwerp. We hebben met elkaar een besluit genomen, waarin
we ook geprobeerd hebben om zoveel mogelijk te luisteren naar de argumenten van u als ouders. Het
volgende is uiteindelijk besloten:
- We hebben op D.V. dinsdagavond 18 december één Kerstviering voor alle leerlingen van de
school. Deze avond duurt van 19:30 uur tot 21:00 uur.
- Vanwege de ruimte in ‘De Wimpel’ is er alleen plaats voor de leerlingen, hun ouder(s) en
personeelsleden.
- Om deze avond goed te laten verlopen, wordt er geen koffie of iets anders geschonken. Ook
zal er geen collecte zijn voor de onkosten.
- De kleuters mogen op woensdag 19 december een uurtje extra uitslapen en worden pas om
9:30 uur op school verwacht.
- De kinderen van groep 1 en 2 krijgen hun kerstboek op D.V. donderdag 20 december. De
kinderen uit de hogere groepen krijgen hun boek op D.V. vrijdag 21 december. De school is
deze laatste vrijdag voor de Kerstvakantie om 12:00 uur uit, zodat de leerlingen de middag al
vrij hebben.
We vinden het fijn als personeel, dat we nu toch zo dit besluit hebben kunnen nemen.
Meivakantie
In de vorige Nieuwsflits hebben we u ook al gemeld dat werd nagedacht over het aanpassen van het
vakantierooster. Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur, met instemming van de
medezeggenschapsraad, hier een positief besluit over genomen. Dit houdt concreet in, dat de
meivakantie dit jaar duurt van D.V. vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot en met vrijdag 3 mei. Met
Hemelvaart hebben we dan alleen D.V. donderdag 30 en vrijdag 31 mei vrij. Op deze wijze is de
vakantie gelijk getrokken met de scholen voor het Voortgezet Onderwijs en de andere Thoolse
basisscholen. Op de website van onze school zullen deze data ook aangepast worden.
Tot zover weer het nieuws van de Koningin Julianaschool. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het personeel,
T. de Waard

