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STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN
Naast de vakanties is er een aantal studiedagen
gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij.

HET NIEUWE SCHOOLJAAR IS WEER
BEGONNEN
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van
een fijne en onbezorgde vakantie.
We zijn blij dat we afgelopen maandag alle
kinderen, ouders en teamleden weer hebben
mogen begroeten en wensen iedereen een heel fijn
schooljaar toe. Wij hebben er zin in!
Het Management Team

Dag

Datum

Reden

Dag

Groep

Maandag

4
september
2017
4 oktober
2017
6
december
2017
19 januari
2018
5 maart
2018
22 juni
2018
6 juli 2018

Studiedag

Hele
dag

Alle
groepen

Studiedag

Hele
dag
Hele
dag

Alle
groepen
Alle
groepen

Hele
dag
Hele
dag
Hele
dag
Hele
dag

Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen
Alle
groepen

Woensdag
Woensdag

Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

CONTROLEREN TELEFOONNUMMERS
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw
telefoonnummer(s) te controleren via het
ouderportaal van Parnassys, zodat deze correct in
ons administratiesysteem staan?

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20
oktober 2017
Maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018
Maandag 12 februari 2018 t/m
vrijdag 16 februari 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11
mei 2018
Donderdag 10 mei 2018 en vrijdag
11 mei 2018 (meivakantie)
Maandag 21 mei 2018
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17
augustus 2018

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Studiedag
Calamiteitendag*

GYMROOSTER

SCHOOLVAKANTIES
Data

Studiedag

De calamiteitendag is gepland op vrijdag 6 juli
2018. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien
zich in het schooljaar geen calamiteit heeft
voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest,
komen alle kinderen deze dag naar school volgens
de reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag
wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Veldhoven.

DATA EN INFORMATIE SCHOOLJAAR
2017–2018
Hierbij nogmaals belangrijke informatie m.b.t. dit
nieuwe schooljaar. Deze informatie stond ook al in
de laatste nieuwsbrief van het afgelopen
schooljaar.

Herfstvakantie

Studiedag

* Calamiteitendag

Gisteren heeft uw kind een brief mee naar huis
waarin wij u verzoeken telefoonnummers te
noteren van personen die wij kunnen bellen, bv.
indien uw kind op school ziek wordt en opgehaald
dient te worden. De leerkrachten bewaren deze
telefoonnummers in de groep en dit bevordert de
snelheid van handelen in voorkomende gevallen.
Het Management Team

Vakanties

Studiedag

Groep 3

Dinsdag

13.00 - 14.30 u

Groep 4

Dinsdag

09.15 - 10.00 u

Groep 5

Maandag

11.15 - 12.00 u

Donderdag

13.00 - 13.45 u

Groep 6

Vrijdag

08.30 - 10.00 u

Groep 7

Donderdag

09.00 - 10.30 u

Groep 8

Donderdag

13.45 - 14.30 u

Vrijdag

13.45 – 14.30

SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER
Als bijlage treft u bij deze nieuwsbrief de schoolgids
en de jaarkalender voor het schooljaar 2017-2018
aan. Binnenkort staan deze ook op de website van
onze school (www.berckacker.nl). De jaarkalender
kunt u ook raadplegen via het ouderportaal van
Parnassys.
Het Management Team
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AGENDA
4 september: studiedag (alle kinderen vrij)
18 september: informatiemarkt
4 oktober:
studiedag (alle kinderen vrij)
BIJLAGEN:
Schoolgids
Schoolkalender
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