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Belangrijke data: 

 Vrijdag 22 juli: Laatste schooldag, 12.00 uur uit. 

 Maandag 5 september: Eerste schooldag. 

 

Vergaderingen en belangrijke data 

8 juli 2016 

Bibliotheek 

   Contactgegevens 

Nieuwe schooltijden na de zomervakantie: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-12.00 uur, 13.15-15.00 uur. 

Woensdag: 8.30-12.30 uur. 

Nieuwe schooltijden 

Welke ouder, verzorger, opa of oma wil ons komen helpen met de bibliotheek? 

Aanmelden kan na de zomervakantie bij Juf Marijke of bij meneer Jeroen 

 



 

Bijna Zomervakantie! 

Laatste dag en dan hebben we vakantie. Wat hebben we veel gedaan het afgelopen jaar. Aan 

thema’s (verkeer, wie ben ik, ziek zijn) en nog veel meer gewerkt, er zijn ouderbijeenkomsten 

geweest, knutselactiviteiten met ouders en natuurlijk hebben we heerlijk gespeeld! 

Nu eerst  vakantie. Lekker luieren en leuke dingen doen of op vakantie gaan, de komende zes 

weken kan het!                                                                                                             

Maar bij Korein Kinderplein de Pachtakker zijn we gewoon open! Dus mocht u opvang no-

dig hebben gedurende de zomervakantie, neem dan zeker contact met ons op. Ons telefoon-

nummer is: 040-2414471. En wilt u graag weten wat de kosten zijn, op de site van Korein staat 

een rekeninstrument (rekentool) waarmee u precies kunt uitrekenen wat u zou moeten betalen!  

Het programma voor de BSO is ook klaar. Zes weken lang leuke activiteiten en iedere week één 

clusterdag. Een dag met een speciale activiteit die we gaan doen met een aantal kinderpleinen 

samen. Het wordt een heerlijke vakantie! Ook de jongste kinderen doen mee. Het thema vakan-

tie loopt de hele zomer door en we hopen dan ook op stralend weer.  

En na de vakantie gaan we weer aan de slag met nieuwe thema’s, leuke bijeenkomsten voor de 

ouders, Teenz (oudere kinderen) en de samenwerking met de bibliotheek! Het wordt weer een 

fijn en leuk nieuw schooljaar.  

Veel plezier allemaal en een hele fijne zonnige vakantie! 

Team Samarialaan/Pachtakker 
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