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Datum: 7 juli 2015

Schooljaar 2014-2015

Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Hierin leest u vooral zaken die in het aankomende schooljaar van belang zijn.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep een infoavond gehouden. Dit zijn de data: groep 1-2
op 14 september, groep 3-4-5 op 8 september en groep 6-7-8 op 9 september. Aanvang: 19.30 uur.
De oudergesprekken worden gevoerd met de ouders van de leerlingen van groep 3-4-5 en met de ouders van de
leerlingen van groep 6. Van groep 3-4-5 worden alle ouders uitgenodigd, aangezien juf Lilian Kole graag wil
kennismaken met de ouders om op deze manier de kinderen nog beter te leren kennen.
Juf Dianne voert de gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 6.
De gesprekken voor de leerlingen van groep 3-4-5 vinden plaats op maandag 21 en dinsdag 22 september. De
gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 6 vinden plaats op dinsdag 22 september.
In de week voorafgaande aan de gesprekken ligt er een intekenlijst in de groep van uw kind.
Op maandag 14 september organiseert de ouderraad samen met het team de Schoorse sportdag.
Op zaterdag 19 september zullen ouderraad en team aanwezig zijn op de Schoorse Herfstmarkt. Ook deze keer
worden er oliebollen gebakken.
Komend schooljaar krijgen de leerlingen van groep 3, 4,5 en 6 gezamenlijk muziekles van juf Marja van de Zeeuwse
muziekschool. Zij komt om de week op de woensdagmorgen naar De Tunnel.
Het afgelopen jaar hebben de meeste leerlingen trouw gespaard voor Unicef. De jaaropbrengst is met nog een week
te gaan € 402,66. Iedereen bedankt hiervoor. Volgend schooljaar komt er zeker weer een Unicef-consulent om te
vertellen wat er met het geld wordt gedaan.
Ten slotte gaan we dit schooljaar nog anderhalve week door. Tijdens deze periode staan veel leuke activiteiten op
het programma. Over het afscheid van groep 8 en de feestelijkheden op dinsdag 14 juli bent u al door de
leerkrachten geïnformeerd.

feestelijke ouderavond

Graag vertellen we nog het een en ander over de
:
Donderdag 16 juli is het zover, de feestelijke ouderavond. U krijgt hiervoor van uw kind(eren)nog een persoonlijke
uitnodiging. Omdat we maar een beperkt aantal stoelen kwijt kunnen in de gymzaal van het Dorpshuis is besloten
dat er vanaf donderdag 9 juli per gezin een envelop klaar ligt met 3 toegangskaartjes. Als u maar twee kaartjes nodig
heeft, dan levert u het derde kaartje weer in bij de juf van uw kind. Wilt u graag meer dan 3 kaartjes, dan kunt u op
de intekenlijst die in de groep ligt, aangeven hoeveel extra kaartjes u nodig hebt. De kaartjes die over zijn, worden
verdeeld onder de ouders die om meer kaartjes gevraagd hebben. Deze kaartjes worden op dinsdag 14 juli verdeeld
en mee naar huis gegeven. Wilt u, indien mogelijk, kinderen van 3 jaar en jonger, thuis laten?
De avond zelf begint om 19.00 uur en vindt vanzelfsprekend plaats in het Dorpshuis. De hele dag zijn we nog aan het
oefenen, dus is er deze dag school tot 15.15 uur. Vrijdag 17 juli hebben de kinderen al vrij en begint de
zomervakantie.

Graag bedanken wij als personeel van De Tunnel alle ouders die ons het afgelopen jaar gesteund hebben. Het waren
soms hectische periodes en ouderavonden waarin moeilijke onderwerpen werden besproken.
Gelukkig bleven de meeste ouders de school steunen en op dit moment wordt er door enkele ouders een prachtig
duikelrek geplaatst. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het onderwijs en het welbevinden van de
leerlingen heel erg bedankt.
Het personeel van De Tunnel wenst u een heel fijne zomervakantie.
Ouders en leerlingen die we na de zomervakantie niet meer terug zien, wensen we veel geluk toe en voor de
leerlingen heel veel plezier op de nieuwe school.
De overige ouders en leerlingen zien we graag terug op maandag 31 augustus.

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
31-08
08-09
09-09
14-09
14-09
19-09

Eerste schooldag
Infoavond groep 3-4-5
Infoavond groep 6-7-8
Schoorse sportdag
Infoavond groep 1-2
Schoorse Herfstmarkt

Een heel fijne zomervakantie gewenst!!

