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2018 loopt ten einde. Op school hebben we een laatste, sfeervolle maand achter de rug met 
gezellige activiteiten zoals de sint, de kerst, schoolschaatsen enz. Natuurlijk hebben we ook 
hard gewerkt en een ieder kijkt dan ook uit naar de kerstvakantie. 
Na deze vakantie gaan we op dinsdag 8 januari van start met het continurooster. Dit zal 
wennen zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we al gauw ‘niet meer beter weten’,  
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we er in geslaagd om een directeur te benoemen, naast Joke 
Martinetti, de locatiedirecteur. Désiree Capiteijns zal na de kerstvakantie eerst haar 
werkzaamheden bij haar huidige werkgever afronden, maar waar mogelijk zal ze al betrokken 
worden bij onze school. Uiteraard komt er ook een gelegenheid waarbij de ouders kennis 
kunnen maken met haar. Hierover ontvangt u nog bericht. 
En hoewel we al uitzien naar 2019, gaan we eerst met z’n allen genieten van een heerlijke 
kerstvakantie! 
 
Kerstfeest 
Na de gezellige sintversieringen, werden de kerstdozen tevoorschijn gehaald. En wat zag onze 
school er weer prachtig en sfeervol uit in de decembermaand! Hier heeft weer vele uren werk 
in gezeten; daarom een dank aan een ieder die onze ouderraad hiermee heeft geholpen. 
Afgelopen week hebben de dames van de kerstwerkgroep vele, vele uren besteed aan de 
voorbereidingen van het kerstfeest op de woensdagavond. Het plein zag er weer ontzettend 
mooi uit, met een loper naar de voordeur en een loper naar het kraampje met de 
chocolademelk. Het kerstkoortje en de kerstman met zijn Elf wisten de gezellige sfeer te 
verhogen. Maar ook de lokalen zagen er weer mooi uit met prachtig gedekte tafels. In alle 
groepen was genoeg te eten, dankzij de ouders die voor het kerstfeest wat lekkers voor de 
kinderen hadden gemaakt. 
Zoals de afgelopen jaren een mooie gewoonte is geworden, is er op initiatief van de 
kerstwerkgroep weer voedsel ingezameld voor de voedselbank. Dit keer heeft de ouderraad 
maar liefst 21 dozen met voedsel kunnen inleveren. Waarvoor dank! 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd feest, waarvoor we zeker de ouderraad willen 
bedanken voor hun tijd, inzet en energie. Deze ouders zijn van grote waarde voor de school, 
vanwege hun enorme betrokkenheid bij alle activiteiten die 
georganiseerd worden. Wij zijn heel blij met onze ouderraad! 
 
Tijdens alle drukke dagen was er ook een momentje van rust 
voor de kleuters. Op woensdagochtend kwam, tot verrassing en 
blijdschap van vele kleuters, juf Jessica voorlezen in de speelhal. 
Gezellig bij de open haard en met gebruik van een beamer, 
waarmee het voorgelezen verhaal werd ondersteund. 
 

http://www.deviermaster.nl/
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Continurooster 
Met het invoeren van het continurooster kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken die met 
de kinderen naar buiten gaan, samen met juffen en/of meesters. De vrijwilligersvergoeding is 
4,50 per uur. Mocht u de school hiermee willen helpen, dan kunt u dit melden bij 
j.martinetti@deviermaster.nl  
De start van het continurooster is dinsdag 8 januari. De school begint dan om 08.15 uur en 
eindigt om 14.30 uur. 
 
SantaRun 
Op zaterdag 15 december vond de jaarlijkse Santarun plaats. Dit jaar stond in het teken van het 
groene schoolplein. Onze school was met 100 leerlingen, ouders en leerkrachten 
vertegenwoordigd, verreweg de grootste groep deelnemers. Na een goede warming-up o.l.v. 
Roy Hoornweg en de bekende stem van onze 
oud-meester Bert Lock, klonk om 14.00 uur het 
startschot. Het werd een ‘barre tocht’, mede 
vanwege de koude wind en de 
gevoelstemperatuur, maar wat heeft iedereen 
het ontzettend goed gedaan. Na de finish kregen 
de deelnemers een medaille en een heerlijke kop 
warme chocolademelk, wat heel welkom was. 
We hebben met z’n allen ruim 2.000 euro 
opgehaald. Een mooi bedrag dat goed gebruikt 
kan worden voor ons schoolplein. We willen 
iedereen die z’n best heeft gedaan voor onze school heel hartelijk bedanken. Met een speciale 
vermelding van Anouk Franken (1/2C) die het voor elkaar heeft gekregen om in haar eentje 
een pracht bedrag van 262,10 euro op te halen! Top gedaan, Anouk! 
 
Ontruimingsoefeningen 
Twee keer per jaar wordt op school, bij beide gebouwen, een ontruimingsoefening gedaan. Het 
alarm gaat dan af en de kinderen leren kalm te blijven zodat zij naar de instructie van de 
leerkracht kunnen luisteren.  
De ontruimingsoefening bestaat uit een geplande en een ongeplande oefening. Bij de geplande 
oefening horen de kinderen vooraf dat, als het alarm afgaat, zij rustig met de juf of meester 
naar buiten gaan. Bij de ongeplande oefening worden de kinderen (en ook de leerkrachten!) 
niet van tevoren ingelicht. 
Beide oefeningen gingen goed. Op het van der Palmpad verliep het heel rustig. Binnen drie 
minuten stond iedereen netjes in een rij buiten. Deze kinderen hebben dit dan ook al 
meerdere keren geoefend. 
Veel kleuters maakten de geplande oefening voor het eerst mee en vonden het alarm toch wel 
eng. Bij de ongeplande oefening zijn ze wel goed gewend geraakt, want het alarm ging 
(onbedoeld) meerdere keren af. De kleuters hebben de oefening dus meerdere keren gedaan 
en ook zij stapten weer heel rustig naar buiten. Naderhand zijn ze dan ook flink geprezen 
omdat ze zo goed geoefend hadden. 
De eerstvolgende ontruimingsoefening zal in het voorjaar zijn. We hopen echter met elkaar dat 
het nooit echt nodig zal zijn om een ontruiming te moeten houden. 
 
 
 
 

mailto:j.martinetti@deviermaster.nl
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Leerlingenraadsverkiezingen op 7 november 
Op 7 november zijn voor de tweede 
keer leerlingenraadsverkiezingen 
gehouden op onze school. Echte 
verkiezingen met campagne en 
stembiljetten zorgden bij sommige 
kinderen voor wat zenuwen. Aan het 
einde van de ochtend heeft juf Joke 
de nieuwe leerlingenraad 

geïnstalleerd. Onder grote belangstelling van alle kinderen en de juffen en meesters van de 
groepen 6, 7 en 8 hebben Zawen, Milou, Wessel, Anisha, Lila, Danique, Özge, Maartje, Isabelle, 
Dunya A, Sifra, Levi, David én Elissa verklaard en beloofd dat zij de kinderen uit hun klas zullen 
vertegenwoordigen in deze nieuwe leerlingenraad.  
 
Vol verwachting klopt ons hart.. (bezoek aan het sinthuis) 
Op 19 november zijn de kleuters naar het sinterklaashuis geweest, 
en wat was dat weer een feest!  
  We werden welkom geheten door   
  vrolijke Pieten, 
  en mochten rondwandelen in het  
  huis, wat was dat genieten! 
We hebben een taaitaaipop versierd, 
en in de disco een feestje gevierd.  
   Daarna nog oefenen met het poetsen  
   van tanden, 
   waarna we eindigden met een  
  diploma in onze handen.  
Tot slot een foto en een high-five van de 
Sint, 
en ook nog eens een mandarijntje voor ieder 
lief kind. 
 
En eindelijk….. op woensdag 5 december kwam de dag waar veel kinderen naar uitgekeken 
hadden: Sinterklaas zou op school komen. Maar wat een verwarring! Terwijl alle kinderen uit 
volle borst zongen om de sint binnen te halen, verscheen daar ineens de paashaas. Het leek de 

paashaas namelijk ook wel eens leuk om opgewacht en 
toegezongen te worden door zoveel kinderen. Dat 
maakt hij tenslotte nooit mee. Vervolgens kwam ook 
nog de kerstman in zijn open bolide het plein oprijden. 
Ook hij wuifde enthousiast naar alle kinderen, maar 
ook op hem stonden de kinderen niet te wachten! 
Meester Olaf sprak met de paashaas en kerstman af 
dat zij toch even mochten blijven om het feest van de 
intocht van Sinterklaas mee te maken. Gelukkig kwam 
toen al snel de pakjesboot met Sinterklaas en vele 

Pieten en kon het echte feest eindelijk gaan beginnen! Een super binnenkomst en feest, 
mogelijk gemaakt door de sintwerkgroep! 
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Vakanties voor het schooljaar 2018-2019, inclusief de administratie- en studiedagen 

Voor kerstvakantie 21 december (middag) 2018 

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019 

Administratiedag 06 februari 2019 

Administratiedagen 21 en 22 februari 2019 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 01 maart 2019 

Studiemiddag 20 maart 2019 

Paasvakantie  19 t/m 22 april 2019, aansluitend: 

Meivakantie  23 april t/m 03 mei 2019 

Studiedag 29 mei 2019 

Hemelvaartvakantie  30 t/m 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

OPOPSdag 11 juni 2019 

Administratiedagen 01 en 02 juli 2019 

Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019 

 
Appels voor de hele school 
Wat een geluk hadden wij op de Viermaster! Supermarkt Dirk van den Broek 
had een mooie actie voor één school in Papendrecht: iedere leerling kreeg 
een lekkere appel! Dit om te benadrukken dat een appel gezond is. De 
kinderen kregen ook allemaal een flyer mee naar huis met daarop een 
heerlijk recept en een kortingsbon voor een zak appels. Hoe kan het toch dat 
onze school gekozen werd? Heel veel leerlingen wisten het eigenlijk wel... de 
supermarktmanager van deze winkel is de vader van juf Liset. Samen 
deelden zij de appels uit in de klassen en iedereen heeft er lekker van 
gesmuld. Bedankt Dirk!  
 
Optimist 
De juffen Nicole, Roxanna en Nelleke hebben een stukje geschreven over het varen van de 
Optimist: 

We hebben een hele leuke en gezellige periode gehad op de Optimist. 
Zo zijn we gedoken in het thema Herfst! Tijdens dit thema hebben we 
het over kabouters, spinnen en bladeren gehad. We hebben op het 
plein een helikopterwedstrijd gehouden en maakten we een regen van 
blaadjes. In het lokaal hadden we onze eigen kabouterwereld in de 
watertafel. Ook hebben we kabouter spelletjes gedaan. 
Heel snel stond de Sint alweer voor de deur! Altijd weer een 
spannende tijd voor de kinderen. Maar ook enorm gezellig! Zo hebben 
we van scheerschuim de baard van Sinterklaas afgemaakt, pietengym 
gedaan en natuurlijk een gezellig Sinterklaasfeest gevierd, waarbij de 

juf de hulpsinterklaas mocht spelen. De kinderen hebben genoten! 
Daarna meteen door naar Kerst! We hebben dennenappels geverfd en beglitterd en 
waxinehouders gemaakt van brooddeeg en versiert met knoopjes, kralen en glitters. Kerst is 
natuurlijk geen kerst als er geen feestje is. Natuurlijk hebben we dus het thema afgesloten met 
een heerlijke én gezellige kerstbrunch. Alle papa's en mama’s hebben hun best gedaan om iets 
heerlijks voor ons te maken. Van heerlijke poffertjes tot lekkere fruitbakjes. Het was genieten! 
 
 



 5 

Sporten in de herfst- en kerstvakantie 
In en kort na de herfstvakantie heeft een aantal kinderen meegedaan aan verschillende 
schoolsporten, zoals tafeltennis, badminton, tennis en het panna-toernooi. 
Tim van Gilst (6A) deed mee met het tafeltennistoernooi en de tennisclinic. We interviewden 
hem kort na de activiteiten. “Ik vond het heel leuk om mee te doen, ook al heb ik geen 
wedstrijden gewonnen. Ik had wel plezier en daar gaat het om”, zei Tim enthousiast. Bij het 
tennis kreeg hij les en werden er wedstrijdjes gespeeld. Ook kregen de kinderen een lekkere 
lunch. Volgend jaar staan er naast andere sporten ook weer tennisclinics op het programma, 
dus wellicht vinden het dan meer leerlingen leuk om mee te doen. 

Aan het badmintontoernooi heeft slechts één leerling van de Viermaster 
meegedaan. Behalve dat ze het goed heeft gedaan, zijn we natuurlijk ook 
trots op Juliet de Ruiter uit 8B dat ze onze school heeft vertegenwoodigd! 
Hopelijk doen een volgende keer iets meer leerlingen van onze school mee, 
want ook Juliet vond het de moeite waard om mee te doen! 
 
In de kerstvakantie vindt het jaarlijks zaalvoetbaltoernooi plaats in het 
Sportcentrum. Op woensdag 2 januari mogen de groepen 3/4 met het 

toernooi starten, donderdag 3 januari is groep 5/6 aan de beurt en de groepen 7/8 sluiten het 
toernooi af op vrijdag 4 januari. 
We hopen dat iedereen een leuk en sportief toernooi zal beleven. Uiteraard zijn leerlingen, 
ouders en belangstellenden van harte welkom om onze sportievelingen aan te moedigen! 
De Sportwerkgroep van de ouderraad wenst u allen een fijne vakantie en hoopt op een sportief 
2019. 
 
De kleutergroepen naar het theater 
Dinsdag, 27 november, zijn alle kleutergroepen in de middag naar 
theater De Willem geweest. Het was spannend om samen met 
andere scholen van Papendrecht in een echt theater te mogen 
kijken naar de voorstelling 'Agent en boef'. Het was een 
voorstelling met veel grapjes en ook een paar liedjes. 
Na afloop van de voorstelling zijn de vijf kleutergroepen in 
optocht terug gelopen naar school. 
 
Praktijkklas 

Het tweede project van de Praktijkklas draaide om lekker eten: 
de kinderen gingen koken! Een ieder moest van te voren een 
recept meenemen zodat er een menu samengesteld kon 
worden. Elke les hebben de kinderen twee recepten kunnen 
uit proberen. Er zijn in de afgelopen weken twee soorten soep 
gemaakt; groentesoep en champignonsoep. Er zijn gevulde 
paprika's gemaakt, kaasstengels, spaghetti, bruschetta's en als 
toetje maakten we de laatste les cupcakes! Tijdens het koken 
leerden de kinderen van alles op het gebied van taal en 
rekenen, zoals allerlei termen en inhoudsmaten. We hebben 
elke donderdag iedereen zien meedoen met een grote 
glimlach! Veel juffen en meesters kwamen even op de 
heerlijke geuren af en om de hoek kijken wat voor lekkers er 
weer gemaakt werd door deze kanjers. En na het eten 

klaarmaken, werd er gezellig samen gegeten! 
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Opbrengst Jantje Beton 
De opbrengst voor de school met het verkopen van loten voor Jantje Beton is 1.233 euro. Wij 
danken alle kinderen die zich hiervoor hebben ingezet! 
  
Plusgroep 6 
In de afgelopen weken heeft de plusgroep 6 gewerkt aan het thema ‘Oorlog’. Er is eerst 
bekeken hoeveel oorlogen er door de tijden heen zijn geweest. De kinderen ontdekten dat 
oorlog helaas van alle tijden is. Vervolgens hebben ze zich verwonderd over de ruim 70 jaar 
vrede die er in Europa is. De plusgroep heeft zichzelf onder andere de vraag gesteld wat een 
oorlog veroorzaakt. Ze kwamen er achter, door het verhaal van Gandhi te lezen, dat je ook 
vreedzaam oorlog kunt voeren. Vervolgens zijn een aantal oorlogen bestudeerd. Waarin 
verschillen ze en waarin komen ze overeen? Kinderen namen krantenartikelen mee van 
recente oorlogen en zo ontdekten ze dat er op dit moment toch ook nog veel oorlogen zijn. De 
oorlog in Syrië hebben ze nader bestudeerd. Naast heel veel kennis opdoen, hebben ze ook 

geprobeerd ongevaarlijke papieren wapens te 
maken die werkelijk iets konden afschieten. Dat 
was een hele uitdaging. Als afsluiting is een 
veteraan, die in Libanon heeft gediend, komen 
vertellen over zijn vredesmissie. Hij heeft veel 
laten zien en verteld. Het enthousiasme was zó 
groot dat de kinderen vragen bleven stellen, 
waardoor de veteraan nauwelijks aan zijn 
voorbereidde les toekwam. Maar hierdoor zijn 
juist veel vragen van leerlingen beantwoord. Een 
leuke en leerzame afsluiting.  
 

Er zijn ook veteranen in de groepen 7A en 7B geweest. Hun bezoek sloot aan bij het thema 
'Tweede Wereldoorlog', wat in de klas bij geschiedenis werd 
behandeld. De veteranen vertelden over hun missies en wat 
hier allemaal bij komt kijken. Weinig eten, weinig slaap, lange 
dagen en geen comfort: allemaal dingen waar de kinderen bij 
dit beroep nog nooit over hadden nagedacht. Door middel van 
een presentatie werden de kinderen meegenomen in de 
wereld van de militairen. Daarnaast hadden de veteranen 
allerlei spullen meegebracht die worden gebruikt tijdens een 
missie. Leerzaam en interessant! 
 
E-mailadressen administratie en ouderraad  
Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld het reisfonds, kunt u mailen naar: 
administratie@deviermaster.nl 
Voor vragen over het schoolfonds of vragen die bestemd zijn voor de ouderraad, kunt u mailen 
naar ouderraad.deviermaster@hotmail.nl  
 
Opbrengst kledinginzameling  
De opbrengst van de kledinginzameling van 7 november jl. was 888 kilo. Hiervoor kreeg de 
ouderraad een bedrag van € 266,40. Een mooi bedrag voor een flink aantal kilo’s. Een ieder 
bedankt voor het inleveren van de kledingzakken. 
De volgende kledinginzameling staat gepland op 14 mei. Doet u weer mee? 
 

mailto:administratie@deviermaster.nl
mailto:ouderraad.deviermaster@hotmail.nl
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Voor de Jeugdbrigadiers    
Vanaf dinsdag 8 januari gaat tegelijk met het continurooster ook het nieuwe 
rooster van de jeugdbrigade in. Iedereen die zijn of haar briefje heeft 
ingeleverd, heeft dan ook de dag en tijd die opgegeven was, gekregen. 
Er zijn ook kinderen als reserve brigadier ingedeeld. Dit komt omdat dan de dag 
en tijd al door een ander was aangevraagd. Sommige van jullie hebben het 
briefje niet ingeleverd. Voor deze brigadiers heb ik op de brief van het begin 
van het jaar gekeken en aan de hand daarvan de dag en tijd ingedeeld. 

Jammer genoeg zijn er een aantal kinderen gestopt. Misschien omdat het in het begin heel 
leuk leek, maar het toch moeilijk is om de verplichting na te kunnen komen. Misschien door 
het tijdstip of misschien toch niet leuk vinden om te doen.  
Gelukkig hebben we nog genoeg brigadiers om dit schooljaar uit te dienen. Hier zijn we 
natuurlijk weer heel erg blij mee. Het enige wat we missen is een brigadier die op de 
maandagochtend kan om 8.00 uur. Ik begrijp dat de maandagochtend echt niet zo’n lekker 
tijdstip is, maar het zou wel heel fijn zijn als er dan nog iemand zou kunnen. Het mag dan 
natuurlijk ook afwisselend met een vriend of vriendin. Dan gaat de één de ene week en de 
ander de andere week. Of gewoon helemaal samen. 
Zoals ik al zei “jullie zijn allemaal heel erg belangrijk voor de veiligheid van de kinderen die elke 
dag moeten oversteken”. 
Voor nu een heel fijne vakantie, hele fijne kerstdagen en een fantastisch en veilig nieuwjaar. 
Coördinator verkeersbrigade, Riet Ouwens 
 
Kunst op De Meent 
Enige tijd geleden zijn de groepen 6 ‘s morgens in de grote tent op De Meent geweest om met 
elkaar een kunstcarrousel te volgen. 

De carrousel bestond uit 
schilderen, tekenen met 
houtskool, sierletters maken, 
capoeira, uitbeelden, en dansen. 
Dit alles gebeurde onder ervaren 
begeleiding. Bij elke halte 
konden de kinderen een half uur 
aan het werk. Tussendoor 
hadden we even pauze om te 
drinken en te eten. 

Iedereen heeft heel enthousiast meegedaan en kon na afloop trots zijn 
op wat er gepresteerd was. De gemaakte werkjes hebben de kinderen 
mee naar huis mogen nemen. Het was, mede door de goede begeleiding, een super 
interessante, leerzame, maar vooral gezellig ochtend.  
 
Kooklessen bij de kleuters 
Wat een heerlijke geuren iedere woensdag op de DDlaan. Wat 
wordt er deze keer gemaakt? Zou het wel lekker zijn? En ja 
hoor ....iedere week smult er een kleutergroep van de 
lekkerste gerechten. Wat boft de school met de twee ouders 
die dit mogelijk maken. Ooit hadden Marjolijn en Claudia hun 
kinderen hier op school en nu komen ze vrijwillig koken. Wij 
zijn hier natuurlijk heel blij mee, de juffen en de meesters, 
maar zeker ook de kinderen! 
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Facebook  
Onze school is ook te volgen via Facebook. Via dit medium houden wij u op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen/activiteiten. Alle groepen hebben ook Klasbord waarop u, als ouder, 
op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten in de groep(en) van uw kind(eren). U heeft in 
het begin van het schooljaar hiervoor een uitnodiging ontvangen van de leerkracht(en) van uw 
kind(eren) om deelnemer te worden van Klasbord.  
 
GIPS-project voor groep 8A 
In oktober stond voor groep 8A het 
GIPS-project op het programma. 
Woensdag 10 oktober was deel 1 en 
werd er kennisgemaakt met 
verschillende soorten handicappen. Zo 
leerden de kinderen veel over 
blindheid, MS, epilepsie, ziekte van 
Duchenne en herseninfarcten. Ook 
konden ze ervaren hoe het is om een 
bepaalde handicap te hebben. Er werd 
rondgereden in een rolstoel, gelopen 
met een blinddoek en een stok, 
gelezen met een prismabril en 
geschreven in braille.  
Tijdens deel 2 op woensdag 17 
oktober konden de kinderen vragen stellen aan mensen die bovenstaande handicappen 
hebben. Zo werden er veel persoonlijke verhalen gedeeld en dit maakte veel indruk.  
Twee bijzondere ochtenden waarin veel geleerd werd over het leven met een handicap. GIPS-
project bedankt! 
 
Toekomstige Viermastertjes 

Cristian Ferdinand is op 19 november geboren en is het broertje van 
Jayden Schipper (6A) en Danisha (oud leerling). 
Ook Levy Vermeer (6A) heeft een babybroertje erbij. De kleine heet 
Benjen Marinus en is geboren op 21 november 2018. 
Wij wensen alle papa’s, mama’s en grote broers en zussen heel veel geluk 
met de baby! 
 

Nadat in 2018 juf Kelly en juf Myrna wederom moeder werden van een tweede en derde 
dochtertje, kunnen we ook in 2019 weer beschuit met muisjes gaan eten! Meester Danny zal 
voor de eerste keer vader worden en juf Nicole zal haar derde kindje mogen gaan begroeten. 
Naar beide baby’s wordt al uitgekeken! 
 
ToBe 
Naast de JeugdTheaterSchool Papendrecht geeft ook ToBe muzieklessen bij ons op school. Zo 
werd er in het afgelopen schooljaar keyboard, gitaar en vioolles gegeven. Mocht uw kind 
interesse hebben om een instrument te leren bespelen, dan kunt u informatie opvragen bij 
www.tobe.nl 
 
 
 

http://www.tobe.nl/
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Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen periode hebben we de volgende leerlingen op onze school mogen 
verwelkomen: 
1/2A Lydia Oosse  1/2C Hailey Tenthof van Noorden  
     Zayn Acharrat 
 
1/2B Farhan Mahmud 1/2E   Leona de Kloe 
 Lara Nagy   Noémy van Liere 
  Arash Khajezadah  Bruce Keesmaat 
     Lewis Kuil 
6A Veronique van der Linden 
 
Wij wensen al onze nieuwkomers fijne en leerzame jaren op de Viermaster toe! 
 
Kalenderoverzicht  
Hieronder volgt de planning van de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie (wijzigingen 
voorbehouden) 

21 december Middag vrij 

24 dec. 2018 t/m  
04 jan. 2019 

Kerstvakantie 

07 jan. 2019 Studiedag – kinderen vrij 

08 jan. 2019 14.30 Kijkhalfuur 
15.00 Jeugdtheaterschool 

10 jan. 2019 20.00 MR 

11 jan. 2019 Kunstcarrousel 7/8 

14 jan. 2019 Deze week praktische verkeerslessen gr. ¾ 

15 jan. 2019 15.00 Jeugdtheaterschool 

16 jan. 2019 Hoofdluiscontrole 
10.45 – 11.45 vergadering leerlingenraad 

17 jan. 2019 20.00 Ouderraad 
20.00 GMR 

18 jan. 2019 Kunstcarrousel 7/8 

21 jan. 2019 Citoweek: geen RT, plusgroepen en Ontdekkersgroep 
Middag: groep 3A naar de bibliotheek 

22 jan. 2019 15.00 Jeugdtheaterschool 

25 jan. 2019 Kunstcarrousel 7/8 

28 jan. 2019 Citoweek: geen RT, plusgroepen en Ontdekkersgroep 
Middag: groep 3B naar de bibliotheek 

29 jan. 2018 15.00 Jeugdtheaterschool in de Willem 

01 febr. 2019 Middag: Kunstcarrousel 7/8  

04 febr. 2019 Brief voortgangsgesprekken peuters en kleuters eruit 
Deze week praktische verkeerslessen groepen 1/2  

05 febr. 2019 14.30 Kijkhalfuur 
15.00 Jeugdtheaterschool 

06 febr. 2019 Administratiedag (kinderen vrij) 

08 febr. 2019 Middag: Kunstcarrousel 5/6 

11 febr. 2019 Brief schoolkeuze gesprekken groep 8 eruit 

12 febr. 2019 15.00 Jeugdtheaterschool 
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20.00 MR 

13 febr. 2019 GIPS project 8B 

15 febr. 2019 Middag: Kunstcarrousel 5/6 

18 febr. 2019 Deze week voortgangsgesprekken peuters en kleuters 

20 febr. 2019 Evaluatie GIPS project 8B 

21 febr. 2019 Administratiedag 

22 febr. 2019 Administratiedag 
25 febr. t/m 01 mrt. 2019 Voorjaarsvakantie 

 


