Algemene informatie 2018-2019
Via het ouderportaal informeren wij ouders over belangrijke data en activiteiten. We vinden het
belangrijk dat ouders vóór de zomervakantie op de hoogte zijn van een aantal belangrijke zaken.
Vandaar dat we dit Algemene Vitusnieuws 2018-2019 hebben gemaakt, waarin relevante informatie voor
het nieuwe schooljaar staat.
Groepen
Groep
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4-5
Groep 5-6
Groep 6-7
Groep 8

Leerkracht(en)
Marloes Ebbers (ma,wo) en José van Soest (di,do,vr)
Christine Ruhl (ma,di,wo) en Marloes Ebbers (do,vr)
Judith Thijssen (ma,vr) en Kim Verhaegh (di,wo,do)
Annie Janssen (ma,di) en Erna Voots (wo,do,vr)
Marian Braks (ma,di) en Johan Swinkels (wo,do,vr)
Esther Cillessen (ma,di,wo) en Anne Marie Lamers (do,vr)
Elles van Mil (ma, di, vr) en Marian Braks (wo,do)

Sommige leerkrachten hebben recht op compensatieverlof, omdat zij anders teveel lesgebonden uren
maken. Deze vervangingen worden zoveel mogelijk intern opgevangen. De leerkracht zal ouders
informeren over zijn/haar afwezigheid en aangegeven wie hem/haar zal vervangen.
Schooltijden
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 15.00 uur
Op woensdagochtend gaan de lessen voor alle groepen door tot 12.30 uur, ’s middags is er geen les.
De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen les.
Gymrooster
Maandag (spel)

Dinsdag (spel)

Donderdag (toestel)

Vrijdag (toestel)

10.30-11.15 u.
11.15-12.00 u.

4-5

13.00-14.00 u.

8

5-6

3

6-7

14.00-15.00 u.

4-5

6-7

8

5-6

Rapporten
15 februari 2019
21 juni 2019

Oudergesprekken
Donderdag 13 en dinsdag 18 september 2018 (startgesprekken)
Dinsdag 19 februari en donderdag 21 februari 2019
Dinsdag 25 en donderdag 27 juni 2019

Vakantierooster en studie(mid)dagen
Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
April-Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Studie(mid)dagen
15-10-18 t/m 19-10-18
Studiemiddag maandag 03-09-2018
24-12-18 t/m 04-01-19
Studiemiddag donderdag 04-10-2018
04-03-19 t/m 08-03-19
Studiemiddag dinsdag 20-11-2018
22-04-2019 t/m 03-05-19
Studiedag donderdag 06-12-2018
30-05-2019 en 31-05-2019 Studiemiddag maandag 28-01-2019
10-06-19
Studiedag donderdag 21-02-2019
08-07-19 t/m 16-08-19
Studiemiddag dinsdag 16-04-2019
Studiemiddag donderdag 23-05-2019
Studiedag maandag 17-06-2019 (onder voorbehoud)
Continurooster voor gr 5 t/m 8
Vrijdag 21 december 2018 tot 14.00u
Vrijdag 1 maart 2019 tot 14.00u
Vrijdag 5 juli 2019 tot 12.00u
We hebben volgend jaar 29 uur om in te zetten voor studiemomenten. We hebben gekozen voor 6
studiemiddagen (6x 2uur= 12 uur) en 2 studiedagen (2x 5,5 uur= 11 uur). Op deze manier kunnen we
de verbeteronderwerpen zoals Vreedzame School (een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling)
regelmatig op teamniveau terug laten komen en zorgen we voor continuïteit in de schoolontwikkeling.
We hebben na aftrek van de studiemomenten nog 6 uur over, die we indien nodig in kunnen zetten voor
calamiteiten. Als er gedurende het schooljaar geen calamiteiten-uren zijn ingezet, is er op maandag 17
juni een extra studiedag.

We wensen alle ouders en kinderen alvast
een hele fijne zomervakantie toe!
Geniet ervan, we zien iedereen graag terug
op maandag 20 augustus!

