
 
 

 

Nieuws uit het team: 

Babynieuws! 

Dinsdagnacht 

zijn juf Anne-

Marie en Jacob 

de trotse 

ouders 

geworden van 

een zoon: Thije! 

Namens ons 

allen: van harte 

gefeliciteerd en 

heel veel geluk 

gewenst!  

 

Vakantierooster en margedagen 

Helaas hebben we moeten 

constateren dat er een fout in de 

berekening van de marge-uren 

geslopen is. De vakanties blijven 

ongewijzigd. De margedagen zijn 

deels anders dan eerder vermeld. 

Onze excuses hiervoor. 

 

Vakanties 2017-2018 

Herfstvakantie 21-10-2017 t/m 29-
10-2017 

Kerstvakantie 23-12-2017 t/m 07-
01-2018 

Voorjaarsvakantie 24-02-2018 t/m 04-
03-2018 

Goede Vrijdag en 
Pasen 

30-03-2018 t/m 02-
04-2018 

Koningsdag +  
meivakantie +  
Hemelvaart 

27-04-2018 t/m 11-
05-2018 

Pinksteren 21-05-2018 

Zomervakantie 21-07-2018 t/m 02-
09-2018 

 

Margedagen  

Donderdag  05-10-2017 1 t/m 8 vrij 

Maandag 20-11-2017 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 06-12-2017 1/2 vrij 

Woensdag  31-01-2018 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 01-06-2018 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag-
middag 

20-07-2018 5 t/m 8 vrij 
 

Woensdag … 1 t/m 8 vrij 

De woensdag waar nog geen datum 

bij staat, volgt zo spoedig mogelijk. 

We plannen een gezamenlijke 

studiedag met de Veenvlinder met 

betrekking tot de nieuwbouw. Zodra 

deze datum bekend is, laten we u dit 

via de nieuwsbrief weten. 

 

Peuterspeelzaal 

Morgen is er overleg met Trias om 

afspraken te maken over het 

komende schooljaar met betrekking 

tot de peuterspeelzaal. Zodra wij 

meer weten, hoort u dit van ons. 

 

Einde schooljaar 

Zoals u allemaal in de kalender heeft 

kunnen lezen is 19 juli de dag waarop 

groep 8 afscheid neemt en waarop 

groep 2 naar groep 3 glijdt.  

De planning voor die ochtend is als 

volgt: 

08.30 uur: school begint 

10.00 uur: alle ouders van harte 

welkom voor een hapje en een 

drankje op het plein 

10.30 uur: groep 2 glijdt naar groep 3 

11.00 uur: afscheidsviering groep 8 

11.45 uur: uitzwaaien groep 8 

12.00 uur: groep 1 t/m 8 vrij 

 

Op het whiteboard naast de deur van 

ieder lokaal hangt een intekenlijst 

voor het maken van hapjes.  Om 10 

uur zorgt de OV voor koffie en thee 

voor de ouders en we zouden het fijn 

vinden als een aantal van jullie iets 

lekkers wil maken voor bij de 

koffie/thee. Alvast bedankt! 

 

Alle ouders mogen blijven van 10 tot 

12 uur om samen met ons deze 

feestelijkheden te vieren. 
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Agenda: 

 Woensdag 05-07 t/m 

vrijdag 07-07 

Groep 8 schoolkamp 

 Vrijdag 07-07 

Weeksluiting 

 Maandag 10-07 

TV zorg 

 Dinsdag 11-07 en 

donderdag 13-07 

Facultatieve 

rapportgesprekken 

 Woensdag 12-07 

Doorschuiven groepen 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uiteraard bent u niet verplicht om te 

komen, maar de leerlingen en wij 

vinden het natuurlijk erg fijn als u er 

kunt zijn. 

 

Gezocht: 

We kunnen twee extra boekenkasten 

ophalen bij CBS de Holtenhoek in 

Vries. Welke ouder wil een keer met 

de aanhanger van school heen en 

weer rijden voor ons? Aanmelden kan 

bij Christa of Hilde. Alvast bedankt! 

 

Schoolreis 

Donderdag 29 juni is groep 1/2 op 

schoolreis geweest naar 'De Drentse 

Koe' en groep 3 t/m 7 naar 

‘Drouwenerzand’. 

Wat hebben we genoten en getroffen 

met het weer. We willen alle ouders 

bedanken voor het vertrouwen dat 

we met elkaar op schoolreis kunnen. 

Ook de ouders die zijn meegegaan 

willen we bedanken. Zonder 

begeleiding is er geen schoolreis.  

 
 

Doorschuiven 

Volgende week woensdag schuiven 

alle groepen door. Dit betekent dat 

de leerlingen een uurtje gaan wennen 

in hun nieuwe groep/klas bij de 

leerkracht van het komende 

schooljaar. Dit doen we van 9.00 tot 

10.00 uur, dus uw kind start gewoon 

in de huidige klas. Na het wen-uurtje, 

gaan alle leerlingen ook gewoon weer 

naar hun eigen lokaal terug.  

 

Vloeren in de was 

Vrijdagmiddag worden de vloeren 

van de lokalen in de was gezet. Dit 

betekent dat we de lokalen 

vrijdagochtend met de leerlingen 

leeghalen en maandagochtend weer 

inrichten. Het kan dus zijn dat het 

maandagochtend een beetje passen 

en meten is bij het binnenkomen, 

maar dat komt vast goed! 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Na 14 jaar met veel plezier vorm 

gegeven te hebben aan het 

schoolmaatschappelijk werk in 

Tynaarlo ga ik nu met pensioen.  

Ik heb in al die jaren veel plezierige 

ontmoetingen met ouders, kinderen, 

intern begeleiders, leerkrachten en 

directeuren gehad. Ik wil iedereen 

daarvoor dan ook bedanken en voor 

het vertrouwen wat aan mij 

geschonken is.  

Maar het schoolmaatschappelijk werk 

gaat natuurlijk door en komt nu in de 

vertrouwde handen van mijn collega 

Willemijn  Aalberts. Bij haar kunnen 

jullie  terecht met vragen of om eens 

te sparren. Hieronder stelt Willemijn 

zich zelf voor.  

Het ga jullie goed en ik wens jullie toe 

dat je, ondanks dat het soms ook 

moeilijk kan zijn, erg kunt genieten 

van de kinderen.  

Met vriendelijke groet,  

Diny Slot-Slim  

slot@tynaarlo.nl  

 

 

Even voorstellen 

Met veel plezier en enthousiasme 

neem ik van Diny Slot het stokje over. 

Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe 

uitdaging!  

De afgelopen jaren ben ik als 

maatschappelijk werker in Sociaal 

Team Vries werkzaam geweest. Het 

afgelopen schooljaar ben ik 

betrokken geweest bij het 

schoolmaatschappelijk werk in Vries 

en omgeving.  

Samen met Diny heb ik het afgelopen 

voorjaar met veel plezier de 

Powerkidz training gegeven aan een 

groep kinderen. In het najaar ga ik 

samen met een collega de KIES – 

groep starten. Hier volgt nog meer 

informatie over.   

Ik kijk er naar uit om met jullie allen 

een fijne samenwerking tegemoet te 

gaan en het mooie werk goed voort 

te zetten.   

Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m 

vrijdag. Hieronder volgen mijn 

contactgegevens.   

Willemijn Aalberts 

w.aalberts@tynaarlo.nl   

tel: 06-50738872  

 

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 3/4/5 

Vrijdag 14 juli vieren wij onze 

verjaardagen!   

Deze ochtend hoeven de kinderen 

geen fruit en drinken mee naar 

school. Groep 5 mag voor tussen de 

middag een broodje kaas mee naar 

school, dan maken we daar een tosti 

van.  

mailto:slot@tynaarlo.nl

