Nieuwsbrief 17 juli 2018
Tijl Uilenspiegelschool
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag Open dag naschoolse opvang op de Tijl
Vanmiddag, dinsdag 17 juli, is er van 14.00-18.00 uur een open dag bij de BSO
van Impuls op de Tijl Uilenspiegelschool. U bent welkom om een kijkje te
nemen hoe de naschoolse opvang op onze school geregeld is. U krijgt een mini
rondleiding door het lokaal en er is een hapje en een drankje.
Afscheidsavond
Vanavond is de musical van groep 8. Alle ouders van groep 8 zijn vanavond van harte welkom.
19:00 uur is de inloop, 19:15 uur start de musical. We hopen jullie allemaal te zien!
Wenochtend
Morgenochtend, woensdag 18 juli, zal elke leerling een uurtje gaan wennen bij de nieuwe
leerkracht en samen met de rest van de klas kennismaken.
Laatste schooldag
De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Donderdag 19 juli is de laatste schooldag. De
kinderen gaan gewoon tot 14.15 uur naar school. Vrijdag 20 juli zijn alle kinderen vrij.
Maandag 3 september is weer de eerste schooldag van het nieuwe jaar en verwachten we
iedereen weer op school.
Afscheid collega’s
Dit jaar nemen wij afscheid van drie collega’s. Juf Lydia (groep 3 en 4) gaat met pensioen,
juf Sharon (groep 4B) gaat op een school dichterbij haar huis werken en juf Amrana (groep 6B)
gaat als natuur- en techniekcoördinator aan het werk op een andere basisschool in Amsterdam.
We vinden het heel jammer dat ze ons gaan verlaten en wensen ze veel succes!
Nieuwe collega’s
Na de zomervakantie komen drie nieuwe collega’s bij ons werken: juf Ilham in groep 3B, juf
Doortje in groep 5B en meester Tien in groep 6A. We heten ze van harte welkom op onze school!
De schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen en meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Eerste dag
Maandag 22 oktober 2018
Maandag 24 december 2018
Maandag 18 februari 2019
Vrijdag 19 april 2019
Donderdag 30 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Vrijdag 12 juli 2019

Laatste dag
Vrijdag 26 oktober 2018
Vrijdag 4 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 3 mei 2019
Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 23 augustus 2019

Voor volgend schooljaar zullen er nog studiedagen worden ingepland. Zodra deze bij ons bekend
zijn, zullen we u hierover informeren.
Namens het team van de Tijl Uilenspiegel: fijne vakantie!!
www.tijluil.nl

