
Laatste informatie voordat de zomervakantie 

gaat starten 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze laatste informatie voor de zomervakantie wil ik graag nog wat belangrijke zaken delen 

met jullie. 

 

Fijn dat de ouders van locatie Kronehoefstraat het leerlingenvervoer hebben ingevuld. Deze 

week zal ik alles bij de gemeente persoonlijk gaan afgeven, zodat alles goed geregeld is. Een 

enkele ouder heeft de aanvraag nog niet compleet. Mocht u het nog niet compleet hebben, 

neemt u dan even contact met school op? Het vervoer voor uw kind kan anders volgend school-

jaar niet starten. 

 

Enkele ouders van Kronehoefstraat hebben de afgelopen week flink meegeholpen met het 

weggooien van oude spullen. Het gebouw raakt steeds leger. Super dank je wel daarvoor! 

 

We hebben de afgelopen weken goed nagedacht over de groepsindeling voor het komende 

schooljaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen van locatie Kronehoefstraat en locatie 

Kanunnikensven, samen goed verder kunnen gaan op 1 locatie. De groepsindeling bestaat dan 

ook uit weloverwogen beslissingen. We starten het schooljaar met 11 groepen, in 3 units: rood, 

geel blauw. Verderop kunt u de namen van de groepen vinden. Zo brengen we structuur en 

duidelijkheid aan voor alle kinderen. 

 

As woensdag gaan we “stoeltjes passen”. Alle kinderen van locatie Kronehoefstraat zullen met 

de bus vervoerd worden naar locatie Kanunnikensven. Daar gaan we kennis maken met elkaar 

en de nieuwe leerkracht, samen met alle nieuwe kinderen die aangemeld zijn op onze school. 

 

We zijn druk bezig met de LEGO wedstrijd. Iedere groep heeft een ontwerp gemaakt en ge-

bouwd met de blokken. Het stoeltjes passen zal dan ook gaan starten met alle bouwwerken te 

plaatsen op elkaar: onze eigen reis van Brandaan Totempaal! Via de website kunt u het  

eindresultaat gaan zien. 

 

We kijken enorm uit om met “zijn allen” samen op locatie Kanunnikensven ons onderwijs  

verder vorm te gaan geven. En eerst lekker genieten van de vakantie! 

Fijne laatste schoolweken allemaal, 

Denise 

 

25 juni Rapport mee 

naar huis 

27 juni Stoeltjes 

passen 9-10 

28 juni Rapport- 

gesprekken 

2 juli School uitje 

 

3 juli Schoolverla-

tersavond 

4 juli Laatste 

schooldag 

5 juli t/m 17 

augustus 

Zomer- 

vakantie 

Belangrijke dagen: 

 



Groepsindeling 2018-2019 

Unit ROOD ( kinderen van de onderbouw) 

Kleutergroep met Juf Inge en Anja 

Groep met juf Heidi en Soraya 

Groep met juf Anouk 

Unit GEEL (kinderen van de middenbouw en de Plusgroep) 

Groep met juf Ilse 

Groep met juf Conny en Lianne 

Groep met juf Maike en Marieke  

(juf Jorie vervangt juf Maike tot  na de kerstvakantie) 

Plusgroep met juf Linda en Mieke 

Unit BLAUW (kinderen van de bovenbouw) 

Groep met juf Kim en Jessica 

Groep met juf Vivan 

Groep met juf Sanne 

Groep met juf Jacky 

De Units worden ondersteund door onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, RT-ers, IB-ers en  

orthopedagoog. As maandag wordt bekend in welke groep uw kind volgend schooljaar komt. 

 

Fysiotherapie, Ergotherapie, Sensomotorische therapie? 

Op dit moment zijn er een aantal kinderen van onze school, die onder schooltijd fysiotherapie krijgen. Soms voor 
het leren bewegen, soms voor de fijne motoriek. Zij gaan uit de groep waardoor zij leerstof missen en gaan aan het 
werk met de fysiotherapeute. Dit wordt betaald door de zorgverzekering van uw kind. 

Wij willen op onze school de partners die werken met de kinderen van onze school, meer integreren in ons onder-
wijs. Op basis hiervan zullen we volgend schooljaar gaan onderzoeken hoe we dit willen en met wie. 

Voor nu, hebben de fysiotherapie praktijken en onze school, het volgende afgesproken: 

Een aantal kinderen ronden de fysio af voor de zomervakantie. Voor hen verandert er niets. 

Een aantal kinderen hebben een chronische indicatie. Met de ouders van deze kinderen, zal de fysiotherapie 
praktijk contact opnemen. Samen kunt u dan bespreken op welk moment (na schooltijd) uw kind behandeld kan 
worden in de praktijk.  

Een enkel kind sluit kort na de zomervakantie, de fysiotherapie af. Voor hen loopt de therapie op school na de 
zomervakantie door zoals u gewend bent, tot de afronding. 

We zullen u goed op de hoogte houden met wie en op welke wijze, we gaan samenwerken met een praktijk voor 
Fysiotherapie, Ergotherapie of sensomotorische therapie. 
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Protocol medisch handelen op de reis van Brandaan 

We hebben op onze school goed nagedacht over hoe wij willen handelen als uw kind op school ziek wordt, hoe wij 

handelen als uw kind medicatie gebruikt en hoe wij handelen als uw kind een medische handeling (BIG) nodig heeft. 

Wij willen een veilige school zijn voor iedereen. 

De manier hoe wij dit doen is opgeschreven in het  protocol medisch handelen op de reis van Brandaan.  

U vindt dit document op onze website, onder het tabblad school. 

Komend schooljaar zullen de groepsleerkrachten voor alle kinderen die medicatie gebruiken of een speciale medi-

sche handeling nodig hebben, met ouders afspraken maken.  Deze afspraken worden gezamenlijk vastgelegd via de 

bijlagen. 

Neemt u vast een kijkje in het protocol? 

 

Techniektrofee 2018 in Amersfoort 

Duimen jullie voor ons? Op woensdag 27 juni zijn wij eregast en wordt de winnaar bekend gemaakt, spannend. 

Maar of we winnen of niet, onze ambities rondom wetenschap en technologie op onze school gaan gewoon door! 

 

Herhaling vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie: 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019                                      

Voorjaarsvakantie: 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Goede vrijdag/meivakantie: 19 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

2e pinksterdag: 10 juni 2019 

Zomervakantie: 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

Studiedagen: 

4 en 5 oktober 2018 

6 december 2018 

28 januari (aanpassing: hier stond eerder 18 februari) 

11 juni 2019 t/m 14 juni 2019 

Wij wensen iedereen alvast een super fijne zomervakantie 

We zien elkaar weer op maandag 20 augustus op locatie Kanunnikenven! 
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