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Carnaval, woensdag 22 februari 2017
Alaaf…..in tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat vieren wij op woensdag 22
februari carnaval en houden we de jaarlijkse carnavalsoptocht.
Op woensdag 22 februari verwachten we alle kinderen op de normale tijd verkleed
op school. Eerst zullen we in de klas elkaar bewonderen en alvast een beetje feest
vieren. Om 10.00 u. staan we bij het hoofdgebouw klaar om aan de optocht te
beginnen. Deze duurt ongeveer een uur. Er komt nog een speciale carnavalsbrief.

Vakantieregeling 2017-2018
Let op: dit is niet de regeling voor het huidige schooljaar, deze vindt u in de
jaarkalender.
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie/Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

08 juli 2017
14 oktober 2017
23 december 2017
24 februari 2018
30 maart 2018
28 april 2018
21 mei 2018
14 juli 2018

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

20 augustus 2017
22 oktober 2017
07 januari 2018
04 maart 2018
02 april 2018
13 mei 2018

t/m

26 augustus 2018

Fietsen, auto's etc. parkeren met oog op de veiligheid van al onze kinderen.
Halen en brengen van de kinderen zijn de drukste
momenten op de weg.
We willen u eraan herinneren dat de veiligheid op straat
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Fietsen graag
aan de kant parkeren voor het behoud van een goede
doorstroming. Automobilisten goed uitkijken bij het
wegrijden.
IFFR gr6 t/m 8
Vrijdag 3 februari gaat groep 6 t/m 8 het IFFR bezoeken. (Internationaal Filmfestival
Rotterdam). Zij worden gehaald en gebracht met de bus.
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Beste ouder/verzorger,
Als u kinderen heeft zitten in de groepen 7 en/of 8 en gebruik maakt
van de tussenschoolse opvang willen wij u graag op het volgende
attenderen.
Aangezien restitutie van de strippen niet mogelijk is adviseren wij u
om hier rekening mee te houden bij het eventueel aankopen van
strippen in de toekomst.
Met vriendelijke groet,
Stichting DeTafelVan

Zondag 12 februari is er weer Kliederkerk in de Tarcisiusschool (Margrietstraat 15)
Hoe ziet het programma eruit? Van 16.00-17.00 zijn er allemaal sportieve en
knutselactiviteiten te doen. Daarna wordt tussen 17.00-17.30 het verhaal verteld en
we zingen wat liedjes. Om 17.30 is er een warme maaltijd voor iedereen. (Je kunt
natuurlijk ook een deel van het programma meedoen)
Iedereen is welkom en Kliederkerk is speciaal leuk voor (groot)ouders met hun
(klein)kind(eren) De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Wil je meer
weten?! Mail naar Anoeska: a.debonte@pkn.nl of kijk op Facebook: Kliederkerk
Rotterdam.
Kliederkerk is een initiatief van Hill en de Oranjekerk.
Meespeelvoorstellingen voor de kleuters
Op 6 en 13 februari zijn er meespeelvoorstellingen op school van het Theater
Hofplein. Thema: Prentenboek " Duizend dingen over Nederland''.
Belangrijke data.
30 januari:
31 januari:
1 februari:
3 februari:
6 februari:
7 februari:
13 februari:
15 februari:
22 februari:
24 februari:
25/2 t/m 5/3:

eerste zwemles groepen 4
MR vergadering
V.O. gesprekken groep 8
IFFR gr6 t/m 8
meespeelvoorstellling hofplein gr 1 en 2
AC vergadering
meespeelvoorstellling hofplein gr 1 en 2
crea-ochtend Berengroepen
Carnaval
Lesvrije dag
Voorjaarsvakantie
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