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Datum
05-06
06-06
07-06
10-06
11-06
13-06

Groep
3 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
ouders
OC

Activiteit
schoolkorfbaltoernooi
maandviering
vrij i.v.m. studiedag
vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag
spreekuur Sociaal Kernteam
20.00 uur vergadering OC

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Mitch Zuijderwijk nieuw
op school gekomen in groep 1C. We wensen Mitch
een hele fijne tijd toe op De Blinkerd.
Vrije dagen
Vrijdag 7 juni is er een studiedag voor de
leerkrachten.De kinderen zijn deze dag vrij.
Maandag 10 juni is het Tweede Pinksterdag en is
de gehele school vrij.
Afwezig
Woensdag 5 en 12 juni is Evert van den Bos
afwezig.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 5 juni doen kinderen van onze
school mee aan het schoolkorfbaltoernooi. Er doen
weer veel teams mee, samengesteld uit de groepen
3 t/m 8. Dit toernooi wordt gehouden op het ONDOveld in ‘s-Gravenzande. De deelnemers hebben
hierover extra informatie ontvangen. We wensen de
deelnemers heel veel succes.Toeschouwers zijn
natuurlijk van harte welkom om de teams aan te
komen moedigen.
Het toernooi op 5 juni is:
o voor de groepen 3 & 4 van 13:00 tot 15:30
uur, aanwezig en melden om 12:30 uur

o
o

voor de groepen 5 & 6 van 15:30 tot 18:00
uur, aanwezig en melden om 15:00 uur
voor de groepen 7 & 8 van 13:00 tot 15:30
uur, aanwezig en melden om 12:30 uur

Maandviering
Donderdag 6 juni is de eerstvolgende
maandviering. Het Pinksterfeest staat hierin
centraal. De ouders van groep 3 zijn uitgenodigd
om bij deze viering aanwezig te zijn.
Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Dinsdag 11 juni is er van 8.30 uur tot 9.30 uur weer
een inloopspreekuur van het Sociaal Kernteam
Westland in de spreekkamer grenzend aan de
centrale hal.
Schoolfruitmenu
dinsdag: mandarijn
woensdag: aardbeien
donderdag: appel
Vertrekkende collega’s na de zomervakantie
Er zal met ingang van het nieuwe schooljaar een
aantal veranderingen plaatsvinden in het
leerkrachtenteam van De Blinkerd. Vertrouwde en
bekende gezichten zullen na de vakantie niet meer
terugkeren en nieuwe collega’s zullen het team van
De Blinkerd komen versterken.
Hier volgt een overzicht van de vetrekkende
collega’s:
 Kim Schunselaar groep 1A/2A (einde
tijdelijke benoeming)
 Yaël Peters groep 1A/2A en 4/5 (einde
tijdelijke benoeming)
 Marja de Quaasteniet groep 1C/2C
(pensioen)






Rob de Ruijter groep 5 (pensioen)
Nel Mieog groep 5 (pensioen)
Desirée van Staalduinen groep 8A (nieuwe
baan op het Flora College)
Evert van den Bos directeur
(groepsleerkracht op de Prins Willem
Alexanderschool in ’s-Gravenzande)

Formatie nieuwe schooljaar
Natuurlijk bent u ook benieuwd naar de formatie in
het nieuwe schooljaar en welke nieuwe
leerkrachten er op De Blinkerd komen werken. Het
is de bedoeling dat in de loop van volgende week
de formatie “rond” is. U ontvangt daarna zo snel
mogelijk het overzicht van de groepen en welke
leerkrachten in deze groepen les gaan geven.
Vakantierooster 2019-2020
Voor het schooljaar 2019-2020 is het volgende
vakantierooster vastgesteld:
 Herfstvakantie:
ma. 21-10-2019 t/m vrij. 25-10-2019
 Kerstvakantie:
ma. 23-12-2019 t/m vrij. 03-01-2020
 Voorjaarsvakantie:
ma. 24-02-2020 t/m vrij. 28-02-2020
 Pasen:
vrij. 10-04-2020 t/m ma. 13-04-2020
 Meivakantie:
ma. 27-04-2020 t/m vrij. 8-05-2020
(incl. Koningsdag 27 april)
 Hemelvaart:
do. 21-05-2020 t/m vrij. 22-05-2020
 Pinksteren:
ma. 01-06-2020
 Zomervakantie:
ma. 20-07-2020 t/m vrij. 28-08-2020
Wilt u bij het plannen van vakanties rekening
houden met bovenstaand vakantierooster!
Aandachtspunt: helaas loopt de meivakantie niet
gelijk met de meivakantie van het ISW. Het ISW
heeft een week eerder meivakantie en begint dus
ook weer een week eerder.
Mede namens de collega’s, met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

