nieuwsbrief 2 - week 37
Informatiemarkt
Op maandag 25 september is er van 18.00 – 19.30 uur een informatiemarkt op onze school.
De leerlingen verzorgen deze avond zelf de informatie over hun groep/ leerjaar aan hun
ouders.
Ook zullen de schoolraad, de activiteitencommissie en Kinderopvang NummerEen aanwezig
zijn en zich presenteren. We hopen alle ouders en vele andere belangstellenden te mogen
begroeten. Iedereen is van harte welkom!

Studiedagen
In de vorige nieuwsbrief ontbrak in het schema de studiemiddag van vrijdagmiddag 5 juli.
Onderaan de nieuwsbrief treft u het volledige overzicht.

Registratiesysteem overblijven (Tussen Schoolse Opvang)
De overstap naar het digitale registratiesysteem voor het overblijven (TSO) verloopt elke week
steeds beter. Ondertussen zijn de meeste overblijfleerlingen aangemeld in het systeem.
Het is van groot belang dat wanneer uw kind op zijn/ haar vaste ‘overblijf-dag’ een keer niet
overblijft, uw kind afgemeld wordt. Het aantal aanwezige overblijfkrachten hangt namelijk af
van het aantal kinderen dat die dag overblijft. Tevens wordt uw kind dan ook niet gemist door
de overblijfouder. Zodat zij niet bij de leerkracht navraag hoeft te doen en/ of op zoek gaat
naar uw kind.
Afmelden kan ook altijd nog op dezelfde dag, vóór 11 uur. Alvast hartelijk dank voor de
medewerking.
Maakt uw kind gebruik van de TSO en is uw kind nog niet aangemeld, dan een dringend
verzoek om dit zo snel mogelijk te doen. Ook wanneer uw kind incidenteel overblijft. Dit kan
op dezelfde dag nog worden doorgegeven, vóór 11.00 uur.
Mocht u de informatie over het digitaal registreren nogmaals willen lezen, kunt u deze vinden
in de bijlage.
! Let op: het registreren (éénmalig) gaat uitsluitend met een vaste pc of laptop en niet met
een smartphone.
Mocht u vragen hebben over het registreren, kunt u dit melden via k.vanliesthout@veldvest.nl
Een TSO ouder zal vervolgens contact met u opnemen.
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Communie en vormsel
Aan de ouders van leerlingen van groep 4,
Ook dit jaar biedt de parochie Christus Koning de mogelijkheid om uw zoon/dochter de 1e
communie te laten doen. Hiervoor zijn informatieavonden gepland op donderdag 5 oktober en
dinsdag 10 oktober.
U bent op een van beide avonden van harte welkom. Aanvang is 20.00 uur.
De avonden vinden plaats in het parochiecentrum aan de Kapelstraat zuid
18 te Veldhoven. Wij vragen u om u aan te melden als u naar een van deze avonden komt. Dit
kan telefonisch via 040-2532231 of per mail naar secretariaat@christuskoning.nl
Aan de ouders van leerlingen van groep 8,
Ook dit jaar biedt de parochie Christus Koning de mogelijkheid om uw zoon/dochter het H.
Vormsel te ontvangen. Hiervoor is een informatieavond gepland op dinsdag 17 oktober. U bent
van harte welkom.
Aanvang is 20.00 uur. De avond vinden plaats in het parochiecentrum aan de Kapelstraat zuid
18 te Veldhoven. Wij vragen u om u aan te melden als u naar deze avond komt. Dit kan
telefonisch via 040-2532231 of per mail naar secretariaat@christuskoning.nl
Namens de parochie Christus Koning,
Kitty Tholen

Agenda:
- 25 september:
- 26 september:
- 4 oktober:
- 5 oktober:
-

13 oktober:
16 oktober:

informatiemarkt 18.00-19.30u
schoolreis Toverland
studieochtend (alle leerlingen vrij)
Landelijke stakingsdag, school is gesloten
start Kinderboekenweek
workshopdag Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Om alvast te noteren:
- 22 april:
vormselviering
3 juni:
communieviering
Vakanties

Data

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

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

Vrijdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

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

Vrijdag

6 juli 2018

Woensdag
Woensdag

Studiedag

Hele dag

Alle groepen

Studiedag
Studiedag

Hele dag
Hele dag

Alle groepen
Alle groepen

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Middag
studiemoment
Calamiteiten dag*

Hele dag
Hele dag
Hele dag
De middag

Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

Hele dag

Alle groepen

* Calamiteiten dag
De calamiteiten dag 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.

Bijlagen:
-

Informatie Pannatoernooi
Opening kermis
Bijlage Registreren overblijven
Informatie vanuit de Bosbender
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