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Agenda
:
JUNI
wo 29 juni

MUSICAL KLEUTERS

do 30 juni

SPORTDAG
groep 6 t/m 8

JULI

website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
maandag 29 augustus 2016 9:00 uur

wo 6 juli

UITZWAAIEN GROEP 8
Om 11.45 uur

wo 6 juli

RAPPORT GROEP 8

wo 6 juli
do 7 juli
ma 11 jul t/m vr 19 aug
ma 11 jul t/m vr 15 jul

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
LEERKACHTENVERJAARDAG
ZOMERVAKANTIE
SPORTACTIVITEIT NA SCHOOLTIJD
Zwemvierdaagse

AUGUSTUS
ma 21 aug

EERSTE SCHOOLDAG

ma 29 aug en di 30 aug

SCHOOLFOTOGRAAF

wo 31 aug

INFO 1

SEPTEMBER
week 37
20 sept

WEEK VAN DE SCHOOLREISJES
Informatieavond van de groepen 1 t/m 8

Welkom op school
Collin Oostveen
Eva van Breukelen

Van het team en directie
Schooljaar 15/16 nadert zijn einde. Nog enkele
activiteiten/festiviteiten waaronder de musical van de
oudste kleuters en groep 8, het uitzwaaien en afscheid
nemen van de leerlingen van groep 8,
leerkrachtenverjaardag, nog een kijkje nemen bij de
leerkracht van schooljaar 16/17 en dan dán is het
VAKANTIE. Wij willen u allen bedanken voor alle hulp die wij
dit jaar als team van u als ouder hebben mogen ontvangen.

We wensen u een fijne vakantie, rust lekker uit en tot
ziens in augustus.
Uitzwaaien van groep 8
Woensdag 6 juli is de laatste schooldag van de leerlingen van groep 8. Dit willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Om 11.45 uur zullen we dan ook met de kinderen van
groep 1 t/m 7 deze kinderen uitzwaaien. Wilt u uw kind hiervoor een vlaggetje, een
theedoek of iets anders meegeven waarmee ze kunnen zwaaien?
Vakantierooster 2016-2017 de Notenbalk
Herfstvakantie

17-10-2016

21-10-2016

Kerstvakantie

26-12-2016

06-01-2017

Voorjaarsvakantie

27-02-2017

03-03-2017

Paasweekend

14-04-2017

17-04-2017

Meivakantie

24-04-2017

05-05-2017

Hemelvaart

25-05-2017

26-05-2017

Pinksteren

05-06-2017

05-06-2017

Zomervakantie

10-07-2017

18-08-2017

Vrije dagen bovenbouw (groep 5 t/m 8) 18 november 2016 en 3 februari 2017
Vóór iedere vakantie hebben alle groepen (1 t/m 8 ) alleen de vrijdagochtend school
Studiedagen ALLE KINDEREN ZIJN DAN VRIJ woensdag 8 februari en woensdag 24
mei.
Na 15 juli kunt u meer data en informatie over schooljaar 2016-2017 lezen in het
praktisch ABC’tje op de website, net zoals u daar de schoolgids van 2016-2017
kunt vinden.
Tip voor onderweg.
Ga je op vakantie met bijv. de auto ? Dan kun je via onderstaande link 31 leerzame en
leuke spelletjes voor in de auto gratis downloaden en printen.
http://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/

Cursusaanbod muziek, dans, theater & musical bij Het Klooster

Zoals u weet verzorgt KUVO bij ons op school het kunst- en cultuureducatieprogramma voor
de kinderen van alle groepen.
Voor een groeiend aantal projecten wordt hierbij ook samengewerkt met docenten van Het
Klooster. Regelmatig wordt er door kinderen en ouders geïnformeerd naar
vervolgmogelijkheden.
Les in muziek, dans, theater en musical is niet alleen leuk, maar ook goed voor de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Denk hierbij o.a. aan de ontwikkeling van creativiteit,
doorzettingsvermogen, samenwerking en zelfvertrouwen. Bent u ook geïnteresseerd in de
mogelijkheden voor uw kind om na schooltijd lessen te volgen in muziek, dans, theater en
musical? Kijk dan voor het volledige cursusaanbod voor het seizoen 2016-2017 op
www.kloosterwoerden.nl of bestel de nieuwe cursusbrochure bij de receptie van Het Klooster:
0348-423066 of info@kloosterwoerden.nl
Hartelijke groet,
Carole Leroy Directeur
T 0348 424232 / M 06 43814181
E carole@kuvolokaal.nl I www.kuvolokaal.nl

Beste ouders,
Met de vakantie in zicht schrijf ik dit laatste stukje vanuit de OR.
Alweer bijna een heel schooljaar ligt achter ons. De tijd is voorbij gevlogen!
Ook dit jaar heeft de OR zich weer ingespannen ten behoeve van de school en
de kinderen. De samenwerking met de OR's van de andere scholen tijdens de
Avondvierdaagse is weer prima verlopen.
Voor groep 8 eindigt hun Notenbalk carrière binnenkort. Zij zullen een nieuw
avontuur gaan beleven in het middelbaar onderwijs. Namens de OR wens ik
hen heel veel plezier en succes!
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie!
Katelijne Post

MR-bericht
Het schooljaar zit er alweer bijna op, ook voor de MR. Een paar
maanden geleden is er een oproep gedaan voor een nieuw MR lid
(ouder). Vanwege de beperkte belangstelling heeft onze voorzitter
(Patrick Poelwijk) besloten door te gaan. Onze dank daarvoor!
We zijn dit jaar als MR o.a. bezig geweest met de verhuizing, schoolgids
en de wijzigingen in de organisatie van de Stichting (Kalisto).
Misschien niet voor iedereen even interessant maar deze wijzigingen
hebben ook impact op onze school en op de GMR (medezeggenschapsraad op
Stichtingsniveau). Binnen de GMR zijn we op zoek naar een efficiëntere
werkwijze die beter aansluit op de vorm van Kalisto. Het is nu nog een redelijk
grote groep met kleinere commissies. Dit gaat volgend jaar veranderen. Een
kleinere GMR met meer slagvaardigheid en waar nodig themaraden en/of
commissies.
Ten slotte willen we graag nogmaals de aandacht vestigen op het
parkeerbeleid, zeker nu de Raadhuislaan tijdelijk deels is afgesloten.
Hou het veilig en parkeer uw auto op de toegestane plaatsen.
Namens de MR wensen we jullie een fijne zomervakantie!
Jan Willem Koldenhof

Informatie m.b.t. de TSO
Donderdag 7 juli is er dan alweer het laatste overblijfmoment
van dit schooljaar…… Wat gaat de tijd toch snel! Via deze weg
wil ik alle leerlingen bedanken voor hun gezelligheid tijdens de
TSO en alle TSO-medewerkers voor jullie inzet afgelopen
schooljaar.
Ik kan u melden dat volgend schooljaar ook weer dezelfde gemotiveerde TSOmedewerkers tijdens de lunch aanwezig zullen zijn om met uw kinderen te eten
op school. Het TSO-team wenst iedereen een fijne zomervakantie toe!!!
Met vriendelijke groet, Ingrid Brasser
Coördinatrice TSO (06-48691566)

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Maak er een geweldig feest van!!!!
JUNI
29
30
30

Groep
Maud van Eck
5
Annelyn van der Arend 2A
Simon van Dijk
7

JULI
1
3
3
6
7
8
8
10
11
12
12
13
20
20
24
26
28
29

Groep
Matteo Huiden
2C
Cas van Vliet
5
Tijn van Vliet
5
Maartje Dokter
2C
Fleur Thoonen
5
Tygo Hamoen
1C
Jasper van der Wind 8
Wouter Schipperijn
8
Maarten Middelweerd 4
Boris Middelweerd
1A
Guido Post
2A
Sandra
Bodil Bakker
Leonard Vlooswijk
Guusje van Eck
Thiska van Dijk
Liv Ranke
Vianne Meijer

2B
5
3
7
4
3

JULI
30
30
31
31

Roza Schriel
Philip Strolenberg
Annabel Groenendaal
Sara Williams

Groep
3
5
8
8

AUGUSTUS
2
Nikki Ter Linden
2
Denise Vergeer
2
Luna van Wijk
André
2

Groep
6
7
2A

3
3
8
9
10
10
15
15
16
19
19
28
31

8
3
4
8
3
6
2C
4
3
6
4
7
3

Bart Miltenburg
Bo Renden
Julia Oostendorp
Stan Oostendorp
Milan Oostveen
Michelle van der Wind
Minte Bos
Daan van der Lit
Esmee Smorenburg
Lotte Miltenburg
Pjotr Wijman
Tommie Sloos
Justin den Boer

