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Schoolnieuws
Einde schooljaar…
Het einde van het schooljaar nadert. Dit is altijd een bijzondere periode met veel leuke dingen zoals schoolreisje en sportdagen. Ook staan er voor diverse groepen nog
leuke uitjes gepland in het kader van Da Vinci. Cito-toetsen worden gemaakt en eind juni krijgen de kinderen hun rapport mee. In de laatste schoolweek zullen de kinderen
kennismaken met hun nieuwe juf en klas. Voor je het weet zit het schooljaar er dan al weer op.
Voor mij persoonlijk zijn dit rare weken. Mijn afscheid komt snel dichterbij en hoewel ik heel veel zin heb in mijn nieuwe baan, neem ik met pijn in het hart afscheid van De
Hoge Raven. Na acht jaar voel ik mij enorm verbonden met de school en ik merk dat ik het best lastig vind om deze superschool achter mij te laten. Ik ga dus nog maar even
extra genieten van die laatste weken! Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties op mijn vertrek.
Met vriendelijke groeten,
Jochem Grimmelikhuizen
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Hoge Raven Podium 14 juni
Komt dat zien, komt dat horen!
Woensdag 14 juni is de nieuwste editie van Het Hoge Raven Podium. De volgende groepen
zullen acte de préséance geven:
11.00 uur: Groep 3b en groep 5
11.30 uur: groep 4 groep 4/5 en groep 7
12.00 uur: Pinguïns en dolfijnen
Ouders van optredende kinderen zijn van harte welkom! We willen vragen als je komt kijken
te blijven als de andere groep hun optreden verzorgt.
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Brandoefening
Onlangs hebben we de laatste BHV ontruiming van dit schooljaar gedaan. We laten dan het brandalarm afgaan
en oefenen een ontruiming. We oefenen dit een aantal keer per jaar. Omdat die oefeningen eigenlijk
altijd prima verlopen, hadden we het nu wat moeilijker gemaakt. We deden net of de deur bij de trap
geblokkeerd was, omdat daar zogenaamd brand was. We merken dat de kinderen steeds meer gewend
raken aan ontruimingsoefeningen, want binnen 5 minuten stonden we allemaal buiten. Zelfs de groepen die met
een zogenaamde afsluiting te maken hadden. Dit was de laatste oefening van dit jaar.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017/2018
Een tijdje geleden stonden in de nieuwsbrief de vakanties van volgend schooljaar. Daar komen nog studiedagen en
andere vrije dagen bij. Op dit moment zijn we druk bezig die studiedagen in te plannen. Zodra die definitief zijn,
zullen we dat laten weten via de nieuwsbrief en de website. De vakanties zetten we hieronder nog een keer op
een rijtje:
Eerste schooldag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

Maandag 21 augustus 2017
Zaterdag 14 t/m zondag 22 oktober 2017
Vrijdagmiddag 22 december 2017 12.30 uur t/m zondag 07 januari 2018
Zaterdag 24 februari t/m zondag 04 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdagmiddag 13 juli 12.30 uur t/m zondag 26 augustus 2018

Bieb
Onze fantastische bliebbliebiotheek wordt gerund door ouders en gecoördineerd door Helma. Zij heeft haar kinderen al
een jaar niet meer op school, maar wilde dit jaar toch de coördinatie nog doen. Onze dank daarvoor! Nu gaat ze echter
stoppen met de coördinatie, dus zoeken wij een ouder die dit van haar wil overnemen.
Houd je van boeken, kinderen en vind je het leuk om met vrijwilligers om te gaan, dan is dit iets voor jou.
De taken zijn: contact onderhouden met biebouders en biebleerkracht (Mariette), oplossingen bedenken voor
biebvraagstukken,
aansturen roostermaker en biebinkoper, en wat verder op je pad komt.
Meld je aan bij Jochem: directie.hogeraven@spoutrecht.nl

