Vakantierooster 2019-2020
Periode
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Datum
14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2010 t/m 28-02-2020
13-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020

De studiedagen komen op de kalender te staan, deze ontvangt u op de eerste schooldag na de
zomervakantie. Wij kunnen u alvast wel melden dat 6 december 2019, 20 december 2019 en 10 juli 2020
sowieso een studiedag zijn.

Zomerfeest
Op vrijdag 28 juni hebben we het zomerfeest. Het feest start met de verjaardagen van de juffen in de
eigen groep. Bij een verjaardag hoort een traktatie, dus de kinderen krijgen een lekkere traktatie van de
leerkrachten. Na het vieren van de verjaardagen gaan de kinderen van groep 3 tot en met 8 in groepen uit
elkaar en krijgen ze diverse workshops aangeboden. Om half drie kunt u in de school komen kijken naar
de einddans van één van de gegeven workshops. De kleuters hebben een themafeest, dit
communiceren de leerkrachten nog aan de ouders. Tussen de middag lijkt het ons leuk om met de
kinderen van groep 3 tot en met 8 pannenkoeken te eten. Wij zorgen voor drinken, stroop en
poedersuiker, maar het zou fijn als een aantal ouders thuis pannenkoeken willen bakken en deze om
12:00 uur op school kunnen komen brengen. Er komen hiervoor inschrijflijsten op de deuren van de
klaslokalen te hangen. Tevens wordt er deze dag voor fruit gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen. De kleuters en peuters eten poffertjes tussen de middag, deze worden op school gebakken.

Uitglijden groep 8 en einde schooljaar voor alle ouders en kinderen
Op woensdag 3 juli glijden de kinderen van groep 8 uit. Wij willen dit moment feestelijk met u allen
vieren. Daarom zijn alle ouders (groep 1 t/ m 8) vanaf 12:00 uur van harte uitgenodigd op het grote plein.
Wij zwaaien de kinderen van groep 8 uit onder het genot van een hapje en een drankje. Op deze wijze
kunnen we samen het schooljaar afsluiten.

Leer- en Veerkracht
De kinderen hebben gewerkt aan het thema "Sociale relaties koesteren". Bij dit thema moesten de
kinderen onder andere elkaar diep in de ogen kijken. Best spannend voor de eerste keer, maar ook leuk!
Want elkaar echt goed aankijken schept een band.

CJG Thema avond Seksualiteit
Hoe ga jij als ouder om met de lichamelijke veranderingen van jouw puber? Op deze rode wangetjes
avond willen we graag met jullie stilstaan over de lichamelijke ontwikkelingen die jouw puber door maakt,
hoe kun je als ouder je kind hierop voorbereiden maar ook zelf de ruimte tot ontdekken geven.
Ben jij nieuwsgierig en sta je open voor tips, kom dan naar deze avond. Geef je op via
info@cjgsteenbergen.nl
Wanneer:
5 Juni van 19.00 tot 20.30
Waar:
CJG Steenbergen, Fabrieksdijk 6 in Steenbergen
Doelgroep:
Ouders van jongeren tussen de 10 en 16 jaar.

Portfolio’s
Zou u allemaal het eerste portfolio van uw kind mee terug naar school willen laten nemen? Dan kunnen
de leerkrachten het aanvullen.

Hoofdluiscommissie
Voor de hoofdluiscontrole is inmiddels versterking gevonden. Sinds deze week worden de kinderen naast
Margo Toorenaar (moeder Kyano, gr. 6 en Denise, gr. 3) ook gecontroleerd door Linda Jonkers (Guusje,
gr. 2 en Nienke, gr. 1). We zijn erg blij met deze versterking zodat we ook volgend jaar de luizen goed in de
gaten kunnen houden.

Stichting Leergeld
Zie bijlage.

Belangrijke data juni en juli
10 juni
11,12 en 13 juni
11 juni
Week van 17 juni
26 juni
28 juni
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli

Pinksteren, vrij
Kamp groep 7 en 8
Inloopspreekuur CJG
Oudergesprekken
Tweede portfolio mee naar huis
Verjaardag juffen en Zomerfeest
Musical groep 7 en 8
Uitglijden groep 8 en samen het jaar afsluiten op het grote plein
Stoeltjes passen (alle leerlingen gaan op bezoek in hun nieuwe groep)
Vakantie

