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Mededelingen vanuit het team

Schoolatletiekwedstrijden 12 april 2017

Geslaagde Ouderavond op 30 maart 2017

Op woensdag 12 april hebben we met 3
teams, samengesteld uit jongens en meisjes
van groep 7 en 8, meegedaan aan de
voorronde van de regionale
schoolatletiekwedstrijden. Onze kinderen
hebben het daar zo goed gedaan dat er twee
teams doorgaan naar de regionale finale op 20
mei in Roosendaal. Ons meisjes team werd
eerst in de meisjes poule en het gemengde,
bestaande uit jongens en meisjes werd
tweede in de jongens poule.
Twee uitzonderlijke prestaties. We willen
beide teams veel succes wensen tijdens de
regiofinale op 20 mei!

De ouderavond van 30 maart rond het thema
“Hoe kunnen ouders en school samen werken
aan de ontwikkeling van onze kinderen” was
een drukbezochte, maar vooral succesvolle
avond.
De opzet van de avond was vooral gericht op
kijken naar de toekomst. Wat willen wij
behouden op de Schittering (tops) en waar
zouden wij in kunnen groeien (tips).
De tips hebben we onderverdeeld in 4
hoofdthema’s, namelijk:
- Uitgangspunten (visie) van het
onderwijs zoals dat gegeven wordt op
de Schittering.
- Activiteiten welke bijdragen aan de
algehele ontwikkeling van het kind.
- Communicatie en
informatievoorziening.
- Een veilige en uitdagende
schoolomgeving.
De hierboven genoemde thema’s worden
verder uitgewerkt. Dit schooljaar willen wij het
thema “Activiteiten” als eerste aanpakken.
Tijdens de ouderavond zijn veel tips gegeven
over de uitvoeringen die wij organiseren. Wij
merken dat dit onderwerp erg leeft, vandaar
dat wij dit thema als eerste aanpakken. Na de
meivakantie willen tijdens een koffieochtend
met ouders dit onderwerp verder uitwerken. In
de volgende nieuwsbrief hoort u hier meer
over.
Na de zomervakantie gaan we aan de slag met
de andere thema's.
Wij willen alle ouders die aanwezig waren op
deze ouderavond bedanken voor hun positieve
bijdrage!

Koningsdag 2017
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Hierbij het
vakantierooster
voor het schooljaar
2017-2018. Dit
vakantierooster is
vastgesteld de door
de
medezeggenschapsraad van de school.
Let erop dat u uw vakanties zo plant, dat deze
vallen binnen de vastgestelde schoolvakanties.
Buiten de schoolvakanties om kunnen wij geen
geoorloofd vakantieverlof geven.
Mocht u toch buiten de schoolvakanties om op
vakantie gaan dan kan dit alleen in hele
bijzondere situaties (zie verlofregeling op onze
website) en dient dit minimaal 8 weken van
tevoren schriftelijk te worden aangevraagd.
Ongeoorloofd schoolverzuim dienen wij door
te geven aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente Drimmelen.
Overzicht schoolvakanties schooljaar 20172018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eerste schooldag maandag 28 augustus
2017
Herfstvakantie van maandag 16 oktober
2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie van maandag 25 december
2017 t/m vrijdag 5 januari 2018.
Voorjaarsvakantie van maandag 12 februari
2018 t/m vrijdag 16 februari 2018
Pasen van vrijdag 30 maart 2018 t/m
maandag 2 april 2018
Meivakantie van maandag 23 april 2018 t/m
vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart op donderdag 10 mei 2018 en
ook vrij vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie maandag 21 mei 2018.
Zomervakantie van maandag 9 juli 2018 t/m
vrijdag 17 augustus 2018.

Onze studiedagen moeten we nog plannen.
Zodra deze zijn vastgesteld laten wij u weten op
welke dagen ze vallen.

We vieren Koningsdag voor Hooge Zwaluwe
en Helkant weer met een leuk programma
voor klein en groot. We starten met de
Koningsrit waar versierde fietsen, steppen,
skelters, driewielers en kinderwagens mogen
meedoen.
Na aankomst bij Sportterrein HZ '75 start om
11.30 een spectaculaire roofvogelshow.
Geniet bijvoorbeeld van de stille vlucht van de
uilen, de buizerd die over het publiek scheert,
de snelle valk en de imposante arend. En voor
de durfals? Na de show mag je een vogel op
de hand houden, een onvergetelijke ervaring!
Het middagprogramma bestaat uit een
spelletjescircuit voor de kinderen t/m groep 3
en een spannende zeskamp voor de kinderen
vanaf groep 4. Je kunt je uitleven op een
springkussen, een XXL Twister en een
spectaculaire opblaasbare baan. Natuurlijk is
er ook weer alle tijd en ruimte om een balletje
te trappen en samen te proosten op een
gezellige dag!
Check het volledige programma in de folder
die huis aan huis verspreid is en meld je aan
via het aanmeldformulier bij deze folder. Geen
folder? Stuur ons dan een mail:
oranjecomitehz@gmail.com
Volg de Hooge Zwaluwe facebook pagina voor
updates: facebook.com/hoogezwaluwe
Deze dag kunnen wij alleen mogelijk maken
dankzij onze talrijke sponsors en alle
bijdragen van de collecte. Bedankt!

Een leuke start van de vakantie bij de
kinderclub (groep 4 t/m 7)!
Vrijdagavond 21 april is er een leuke avond
voor de kinderen van groep 4 t/m 7. Het
Paasverhaal uit de Bijbel wordt verteld en
daarna gaan jullie er in groepjes op uit voor
een leuke speurtocht. Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd.
We beginnen om 18.30 uur en om ongeveer
19.45 uur is het afgelopen.

Deelname is gratis, er is een spaarvarkentje
voor een vrijwillige bijdrage.
Kom jij ook weer?
We beginnen in De Rank, Pr. Margrietstr.50a
Heb je nog vragen of wil je opgehaald en/of
thuisgebracht worden, laat het ons weten!
Groetjes van Liesbeth v.d. Hout (tel. 0168484530)
Diana v.d. Heuvel (tel. 0168-484472)
Sita Otte (tel. 0168-482671)

Creatief aan de slag voor groep 8 en ouder
(12-15 jaar)
Zaterdagavond 22 april is er voor de kinderen
van groep 8 en ouder een creatieve avond in De
Rank. Jullie gaan batikken o.l.v. Jopie Paulussen.
Ze leert jullie de techniek van batikken en je kan
zelf aan de slag om iets moois te maken.
Deelname kost € 2,- (incl. een hapje en een
drankje.)
De avond begint om 19.00 uur en rond 21.00
uur is het afgelopen.
Meer info.: Nelleke Otte tel. 0168-482671.

Kalender:
•

•
•
•
•
•

Vrijdag 19 mei
2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje
nummer 14 van
het schooljaar 2016-2017
Woensdag 10 mei controle hoofdluis.
Vrijdag 12 mei Molendag
Woensdag 17 mei praktisch
verkeersexamen van groep 8
Maandag 22 mei tot en met woensdag
26 mei, schoolkamp groep 8
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag.
Ook vrijdag 26 mei zijn de leerlingen
vrij.

