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Beste ouders,
Hierbij de negende nieuwsbrief van dit schooljaar. Iedere eerste dinsdag van de maand ontvangt u
de nieuwsbrief via de mail. Daarnaast wordt de nieuwsbrief ook op onze site gezet:
www.obstpalet.nl In de nieuwsbrief staat het nieuws van de school. Wij wensen u veel leesplezier.
Studiedag
Woensdag 15 mei heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Citotoetsen
In de komende weken worden de Citotoetsen afgenomen in groep 3 t/m 7. Deze toetsen worden
afgenomen voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. De resultaten van deze
toetsen staan in het rapport van juni vermeld.
Resultaat Cito Eindtoets
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april heeft groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. De resultaten
hiervan worden begin mei verwacht. De leerlingen van groep 8 en hun ouders zullen de resultaten
ontvangen via de leerkracht.
Sportdag
Aanstaande vrijdag 10 mei hebben de leerlingen van groep 7/8 sportdag. Deze sportdag vindt plaats
in Eibergen op Sportpark de Bijenkamp. De leerlingen vertrekken om 8.20 uur van school en zullen
tussen 14.30 -15.00 uur terug zijn op school.
Pinkstervakantie
Vanaf donderdag 30 mei tot en met maandag 10 juni hebben de leerlingen Pinkstervakantie. De
leerlingen worden dinsdag 11 juni weer op school verwacht.
Meester- en juffendag
Woensdag 19 juni is het meester- en juffendag. Deze dag zullen alle meesters en juffen hun
verjaardag vieren. Nadere informatie volgt nog.
Schoolfotograaf
Maandagochtend 1 juli komt de schoolfotograaf op school. Naast individuele en groepsfoto’s zullen
er ook familiefoto’s worden gemaakt. De tijden voor de familiefoto’s worden nog doorgegeven.
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020
Hierbij het overzicht van de vakanties + vrije dagen voor volgend schooljaar. Echter zijn nog niet alle
studiedagen bekend. Zodra deze data bekend zijn wordt u hierover ingelicht.
Studiedag stichting Oponoa: 9 oktober 2019
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag en Pasen: 10 april 2020 en 13 april 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020

De volgende nieuwsbrief komt dinsdag 11 juni uit!

