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Schooljaar 2014-2015

Terugblik
Op donderdag 16 april deden de leerlingen van groep 7 en 8 examen voor het diploma Jeugd-EHBO. Ter
voorbereiding hierop hebben de leerlingen sinds januari wekelijks les gehad van Marleen Geele en Matty
Slabbekoorn. Tijdens het examen moesten steeds twee leerlingen naar een echte examinator om te laten zien en
horen dat ze zowel theoretisch als praktisch de aangeboden EHBO-handelingen beheersten. Bijna alle leerlingen zijn
geslaagd voor het EHBO-diploma. Om het diploma zijn waarde te laten behouden, moeten er wel
herhalingstrainingen worden gevolgd bij de afdeling van het Rode Kruis in Kapelle. Hier zijn de leerlingen uiteraard
vrij in.
Begin april hebben leerlingen, ouderraad, juf Dinette en juf Dianne in het hele dorp tulpen verkocht. Leerlingen
kwamen met skelters en karretjes voor het vervoer van de tulpen. De opbrengst wordt nog bekend gemaakt.
Op vrijdag 24 april hebben alle leerlingen eerst ontbeten op school en daarna zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8
naar Kapelle gefietst voor de Kapelse sportdag. Er waren wedstrijden frisbee gooien en er is getafeltennist, gejudood
en zelfs gedanst. De leerlingen van groep 1 t/m 4 deden tot 12 uur leuke spelletjes op school. Het was een geslaagde
dag met dank aan de ouders die hebben geholpen.

Enquête nieuwe schooltijden
Deze week ervaart u samen met uw kind(eren) de nieuwe schooltijden die we graag in het aankomende schooljaar
willen invoeren. Deze week ontvangt u een vragenlijst waarin u uw mening kunt geven over de nieuwe schooltijden.
Op basis van de uitslag van de enquête zal samen met de MR een definitief besluit genomen worden. Graag
ontvangen wij zo snel mogelijk uw reactie op papier. Alle tot vrijdag 29 mei ingeleverde reacties nemen we mee in
de besluitvorming. Mocht u vragen hebben of ontstane problemen willen bespreken in een persoonlijk gesprek, dan
kunt u hiervoor een afspraak maken met meester Cor.

Feestelijke ouderavond
Zoals u mogelijk gehoord hebt tijdens de informatieavond is de feestelijke ouderavond verplaatst naar donderdag 16
juli. Op deze dag is ook het feest van de laatste schooldag. Overdag wordt de voorstelling van ’s avonds voor een
deel voorbereid. ’s Avonds laten we aan alle ouders en overige genodigden zien wat we overdag en in de weken
ervoor hebben geoefend. Meer informatie volgt te zijner tijd.
Wel is besloten om de avond te beschouwen als de afsluiting van het schooljaar en is er op vrijdag 17 juli geen
school meer.

Verkeersexamen groep 7 en 8
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben in april hun theoretisch verkeersexamen gedaan. Iedereen is hiervoor
geslaagd. Nu moet er nog een praktisch examen worden afgelegd. Hiervoor gaan de leerlingen op vrijdag 29 mei
naar Kapelle en moeten ze individueel een route fietsen. Ter controle zijn er op meerdere plekken langs de route
controleposten. De te fietsen route is aan alle leerlingen op papier meegegeven, zodat er vooraf geoefend kan
worden.

Les van een militair veteraan
In de bovenbouw komt aanstaande donderdag 21 mei een militair veteraan een gastles verzorgen.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op woensdag 3 juni. U kunt dan samen met uw kind(eren) het werk van de
afgelopen periode bekijken.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl We doen ons best om regelmatig foto’s van activiteiten hierop te
plaatsen. Alle belangrijke documenten, zoals de schoolgids, de nieuwsbrief en aanvraagformulieren voor extra verlof
kunt u ook vinden op de website.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag dan een klein bedrag meebrengen. Dit
gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van de afgelopen maand was € 47,04. Alle gevers hartelijk dank!!

Schoolreis
Op maandag 22 juni gaan alle leerlingen op schoolreis. De bestemming is Bobbejaanland. Graag verzoeken wij u om
het bedrag van € 30 binnenkort te betalen. Leerlingen die gespaard hebben, kunnen bij meester Cor vragen wat ze
nog moeten betalen.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0126 6792 15 ten name van Stichting Beheer
Oudergelden OBS de Tunnel. Een week voorafgaande aan de schoolreis ontvangt u nog een berichtje over de exacte
tijden en wat we verwachten dat de leerlingen meenemen.

Studiedagen
Op 29 en 30 juni hebben de leerlingen geen school in verband met studiedagen van de leerkrachten. Deze dagen
worden gebruikt ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Ook zal er een deel van deze dagen gebruikt worden
voor een opleiding van de leerkrachten voor het werken met iPads in de klas.

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze zaken
geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school) kunt u uw lege
cartridges en oude mobieltjes kwijt.

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
De laatste vrije dagen van dit schooljaar zijn de volgende:
25-05
2e Pinksterdag
Studiedagen
29-06 en 30-06
Zomervakantie
17-07 t/m 28-08

Schoolvakanties schooljaar 2015-2016
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
vakanties in het komende schooljaar:
Herfstvakantie
26-10 t/m 30-10
Kerstvakantie
21-12 t/m 01-01
Voorjaarsvakantie
22-02 t/m 26-02
Paasweekend
25-03 t/m 28-03
Meivakantie
25-04 t/m 06-05
2e Pinksterdag
16-05
Zomervakantie
25-07 t/m 02-09

Agenda
18-05 Start testweek Nieuwe schooltijden
29-05 Praktisch verkeersexamen groep 7 & 8
03-06 Inloopkwartier
08-06 Start Cito-toetsen groep 1 t/m 7
22-06 Schoolreis groep 1 t/m 8
29-06 Studiedag
30-06 Studiedag
01-07 Schoonmaak
06-07 Start rapportgesprekken
16-07 Feestelijke ouderavond
17-07 Vrij

