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Agenda mei 

 

15 mei                        OR vergadering 

16 mei                        Leerlingenraad 

17 mei                        Schoolfotograaf 

18 mei                        Studiedag de kinderen zijn vrij 

21 mei                        Pinksteren de school is dicht 

28 mei t/m 31 mei    Avondvierdaagse   

31 mei                        MR vergadering                               

 

 

Werk in uitvoering 

In de meivakantie is er veel groot vrachtverkeer heen en weer gereden op het schoolplein, de porto cabin 

is weggehaald. De plek waar het lokaal heeft gestaan is opnieuw bestraat. Het schoolplein is dus weer 

lekker groot geworden. 
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In de tussentijd zijn er ook mensen geweest om offertes op te stellen i.v.m. de inrichting van het nieuwe 

schoolplein. Met de leerlingenraad en het team zal ik bespreken hoe we een aantal momenten kunnen 

inplannen om bijv. een sponsorloop te doen o.i.d. om ook via de kinderen geld in te zamelen voor een 

mooi nieuw schoolplein. Verder heb ik een plan geschreven, dit is inmiddels ook meerdere keren 

bekeken door een ouder van school en medewerkers van de gemeente Rijswijk. Als de offerte klaar is 

kan ik dit plan opsturen naar verschillende instanties om te proberen aandacht te krijgen voor ons 

nieuwe plein en een gift te vragen. Een nieuw en veilig plein kost heel veel geld en het voornaamste is 

natuurlijk geld inzamelen voordat er gestart kan worden. 

 

Mocht u nog goede plannen hebben, kent u een goede hovenier, een sponsor of een 

instantie/organisatie die heel graag iets wil betekenen voor kinderen, geef dit dan via de email aan mij 

door. Met alle kleine beetjes komen wij een heel eind, wie weet is er iemand die een prachtige 

schommelmand o.i.d. wil sponseren. Ik zal de email extra in de gaten houden. 

 

  

Vakanties schooljaar 2018-2019 

 

Voor volgend schooljaar zijn de vakanties bekend, u vindt hieronder een overzicht. Uiteraard zullen deze 

ook worden opgenomen in de schoolgids en de schoolkalender. De studiedagen volgen na overleg met 

het team en de MR in de volgende INFO. De studiedagen worden, net als afgelopen jaren, zoveel mogelijk 

geplakt aan de onderstaande vakanties.  

 

Zomervakantie 2018  

 

13-7-18 t/m 24-8-18 Voorjaarsvakantie  

 

25-2-19 t/m 1-3-19 

Herfstvakantie  

 

22-10-18 t/m 26-10-18 Meivakantie 19-4-19 t/m 3-5-19 

Kerstvakantie 

 

24-12-18 t/m 4 -1-19 Zomervakantie 2019  22-7-19 t/m 30-8-19 

 

 



 

 

Gebruik van foto’s 

 

Op de noodformulieren geeft u elk schooljaar aan of uw kind op foto’s op de website 

of Facebook mag komen. Er zijn verschillende redenen waarom ouders daar wel of 

geen toestemming voor geven. In het kader van de privacy zullen wij daar geen 

mededelingen over doen.  

Veel ouders zitten met elkaar in een groepsapp van de groep. Daarin wordt ook 

regelmatig beeldmateriaal gedeeld. Het is, in het kader van de privacy, niet de 

bedoeling dat dit beeldmateriaal wordt gedeeld op de sociale media. De groepsapp kan worden 

beschouwd als een besloten groep. Mocht u niet willen dat uw kind op beeldmateriaal wordt gedeeld in 

deze besloten groep, is het verstandig om dit zelf kenbaar te maken in de groep. Wij gaan ervan uit dat 

ouders elkaars wensen respecteren en hiermee rekening houden.  

Wij willen u vriendelijk, doch dringend vragen om voorzichtig om te gaan met het delen van 

beeldmateriaal van onze leerlingen.  

 

Avondvierdaagse 

  

 

Zoals u al eerder in de DigiDUIF informatie van de ouderraad 

heeft kunnen lezen zal de avondvierdaagse plaatsvinden van 

maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei. Dit jaar wordt de 

avondvierdaagse in een nieuw jasje gegoten. Alle kinderen 

zullen met hun begeleider op eigen initiatief de routes 

lopen. Er wordt met uitzondering van de donderdag gestart 

bij het oude stadhuis op de Generaal Spoorlaan. 

 

 

 

Schoolfotograaf  

 

Donderdag 17 mei zal de schoolfotograaf alle kinderen weer op de foto zetten. Broertjes en zusjes die op 

de Mariaschool zitten worden ook samen op de foto gezet. Voor de broers en zussen die niet op school 

zitten is er na schooltijd gelegenheid om samen op de foto gezet te worden. Na schooltijd wordt u 

uiteraard verzocht dit zelf met uw kinderen af te spreken en te regelen. 
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