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Kalender
31 maart

: afsluiting van het project “Maken en gebruiken”

05 april

: schoolvoetbal 5 t/m 8

06 april

: schriftelijk verkeersexamen groep 7

07 april

: weeksluiting groep 1-2

08 april

: finale schoolvoetbal

13 april

: Lentefeest

14 april

: de kinderen zijn vrij i.v.m. Goede Vrijdag

17 april

: de kinderen zijn vrij i.v.m. Tweede Paasdag

18 t/m 20 apr. : Centrale Eindtoets
21 april

: Koningsspelen en Plantenmarkt

24 april t/m
5 mei

: Tulpvakantie

11 mei

: praktisch verkeersexamen groep 7

12 mei

: weeksluiting groep 6/7/8

14 mei

: moederdag

18 mei

: schoolreis groepen 1 t/m 5

22 t/m 24 mei : schoolkamp groepen 6/7/8
25 en 26 mei

: vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

Heeft u de evaluatie al ingevuld?
Het is inmiddels ruim een half schooljaar geleden dat ruim 20 leerlingen van ZieZo overstapten
naar De Zuiderkroon. Nu alle stof is neergedaald en de leerlingen helemaal gesetteld zijn, willen
we graag van u weten wat u van het proces gevonden heeft, of uw verwachtingen waargemaakt
zijn en waar op dit moment nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarom mailen wij u deze week een
link naar een online vragenlijst. We hopen dat velen van u de lijst willen invullen, zodat wij een
duidelijk beeld krijgen van hoe u over de verschillende onderwerpen denkt.

Vijf teams naar schoolvoetbal
De kinderen die op 5 april meedoen met het schoolvoetbaltoernooi mogen om 12.45 uur vanaf
school naar het voetbalveld gaan. De kinderen worden om 13.00 uur verwacht bij de ingang van
het sportpark Geinoord. Daar zullen ze worden opgevangen door de begeleiding:
POULE A (jongens groep 8) Begeleiding: Sandra Gilliéron en Mohammed Elhoufy (vader Ayman)
Veld
13.30-13.50

4

Zuiderkroon G8J

-

WAS Lupinestraat G8J

14.20-14.40

3

Krullevaar G8J

-

Zuiderkroon G8J

15.10-15.30

4

Vogelnest G8J

-

Zuiderkroon G8J

POULE H (meisjes groep 8) Begeleiding: Patricia Jansen (moeder Jady)
13.55-14.15

2B

WAS Lupinestraat G8M

-

Zuiderkroon G8M

15.10-15.30

2B

Maurits G8M

-

Zuiderkroon G8M

16.30-16.50

2A

WAS Julianaweg G8M 2

-

Zuiderkroon G8M

POULE R (jongens groep 5/6: Begeleiding: Jarno Fokkert (vader Kean)
Veld
13.30-13.50

1A

Zuiderkroon G6J 1

-

Maurits G6J

14.20-14.40

2A

Zuiderkroon G6J 1

-

Margriet Noord G6J

15.35-15.55

2A

Zuiderkroon G6J 1

-

Daltonschool UniQ G6J

POULE S (jongens groep 5/6): Begeleiding: Chantal van Andel (moeder Hesse)
Veld
13.55-14.15

1A

Zuiderkroon G6J 2

-

Tweeklank G6J

14.20-14.40

1A

Zuiderkroon G6J 2

-

WAS Lupinestraat G6J

15.10-15.30

1A

Zuiderkroon G6J 2

-

Tweeklank G6J

15.35-15.55

1A

Zuiderkroon G6J 2

-

WAS Lupinestraat G6J

POULE W (meisjes groep 5/6): Begeleiding: Jolanda de Wit
Veld
13.55-14.15

1B

Zuiderkroon G6M

-

Toonladder Galecop G6M

15.10-15.30

1B

Zuiderkroon G6M

-

Schouw G6M

16.30-16.50

1A

Zuiderkroon G6M

-

Maurits G6M

Vakantierooster 2017-2018
Hieronder staat het vakantierooster voor volgend schooljaar. Ook studiedagen die op dit moment
bekend zijn, staan er in vermeld. Als er veranderingen zijn zullen wij u zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen.
Eerste schooldag

:

maandag 21 augustus 2017

Herfstvakantie

:

zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober 2017

Kerstvakantie

:

zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 07 januari 2018

Krokusvakantie

:

Zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 04 maart 2018

Pasen

:

Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 02 april 2018

Meivakantie

:

Zaterdag 21 april 2018 t/m zondag 06 mei 2018

Hemelvaart

:

10 en 11 mei 2018

Pinksteren

:

Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

:

Zaterdag 14 juli 2018 t/m zondag 26 augustus 2018

Geef dieven geen kans
Uit recente politiecijfers blijkt dat er regelmatig wordt ingebroken in auto’s die geparkeerd zijn
rondom scholen en kinderopvangcentra. Tijdens haal- en brengtijden, op het moment dat de
spullen even onbeheerd in de auto liggen, grijpt de dief de kans om kostbaarheden uit de auto te
halen.
Wat kunt u hiertegen doen:


Laat geen waardevolle spullen in de auto achter. (Uit het zicht leggen is, door de
hedendaagse technologie, in veel gevallen onvoldoende)



Parkeer zoveel mogelijk in het zicht op een goed verlichte parkeerplaats.



Sluit de auto altijd goed af. Controleer de ramen, deuren en eventueel het schuifdak.



Laat zien dat er niets van waarde verborgen ligt. Zet eventueel het dashboardkastje open
en dek de laadruimte niet af.

Verder wil ik u vragen extra alert te zijn op verdachte situaties rondom school of centrum voor
kinderopvang en deze te melden via 1-1-2.

Roken op het plein
Deze week kwamen diverse pretparken met een algeheel rookverbod in het nieuws. De scholen
willen niet achterblijven en stellen dus tevens een rookverbod in per 1 april a.s. Dus m.i.v. deze
datum mag er niet meer worden gerookt rondom de school.

Afsluiting project ´Maken en gebruiken´
Het project ´Maken en gebruiken´ wordt niet gezamenlijk afgesloten, maar iedere groep zal dat
op zijn eigen manier en moment doen. De reden hiervan is dat de afsluiting van de verschillende
groepen bij dit project niet op hetzelfde moment valt. De bovenbouw gaat bijvoorbeeld een meter
tuin van plantjes voorzien en het duurt nog wel even voor de plantjes groot genoeg zijn. U kunt
natuurlijk altijd in de klas bij uw kind even navragen wat de stand van zaken is.

