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Wo 15-5: praktisch verkeersexamen gr. 7
Wo 22-5: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Ma 27-5; OR vergadering
Do 30 en vr 31-5: Hemelvaartvakantie
Ma 3 t/m do 6-6: avondvierdaagse
Ma 10-6: 2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
Di 11-6: MR vergadering
Di 18-6: kledinginzameling
Di 18-6: alle kinderen ‘s middags vrij
Wo 19-6: algemene informatieavond
Vr 21-6: 2e rapport
Ma 24-6: oudergesprekken
Wo 26-6: oudergesprekken
Vr 28-6: kasteel dag i.v.m. 750 jaar Loon
op Zand
Wo 3-7: 9.00-10.00 uur kennismaking in de
nieuwe groep
Wo 3-7: afscheidsavond groep 8
Do 4-7: groepsuitjes gr. 1 t/m 7
Vr 5-7: 12.00 uur start zomervakantie

Brugklas Survival workshop
Spannend! Binnenkort ga je naar de brugklas.
Hoe maak je nieuwe vrienden? Wat zal er gaan
gebeuren? Dat gesjouw met al die boeken. Hoe
kan ik de weg vinden in het nieuwe gebouw?
Wat als er iemand vervelend doet?
Maak jij je hier ook druk over?
Doe dan mee aan de brugklas
survivalworkshop.
Zie bijlage voor meer informatie.

Summer Camp & Teen Camp.
Summer Camp is de leuke vakantieweek
geheel in het Engels. De kinderen worden
ingedeeld op leeftijd en gaan met de Engelse
taal aan de slag.
Door middel van creativiteit, sport, dans, zingen
en ook een deel les in het Engels zijn de
kinderen op leuke praktische manier met Engels
bezig. Onze ervaring is dat deze ontspannen
manier er juist voor zorgt dat kinderen veel
opsteken van deze vijf dagen.

Verkeersexamen groep 7.
Het praktisch verkeersexamen is op
woensdagmorgen 15 mei.
Kinderen mogen dit praktisch verkeersexamen
alleen maken op een door VVN goedgekeurde
fiets.
Het theoretisch verkeersexamen voor groep 7
wordt gemaakt op dinsdag 14 mei. We gaan er
vanuit dat de toetssite dan wel goed bereikbaar
is. We wensen alle kinderen veel succes!

Summer Camp is voor alle kinderen van de
basisschool: Groep 1 t/m Groep 8*.
Zie ook www.summercamp.nl
Summer Camp Tilburg: BS De Triangel,
Wassenaerlaan 38, Tilburg

Vakantierooster 2019-2020

* Voor de jongeren uit groep 8 die een extra
uitdaging nodig hebben is er Teen Camp.

Herfstvakantie: 14 -18 oktober
Kerstvakantie: 23 dec – 3 jan
Voorjaarsvakantie: 24 -28 feb
2e Paasdag: 13 april
Meivakantie: 20 april – 1 mei
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaart: 21-22 mei
Pinsteren: 1 juni
Zomervakantie: 11 juli – 23 aug

Jongeren uit de hele wereld komen hier bij
elkaar om hun Engels verder te verbeteren en
een fantastische tijd te beleven.
Voor de ene leerling een wenselijke verbetering
van de Engelse taalkennis, voor de andere
leerling de mogelijkheid om de kennis van het
Engels toe te passen in een internationale
omgeving.

De losse vrije dagen i.v.m. studiemomenten
vallen komend schooljaar allemaal op een
woensdag of vrijdag. De data krijgt u zo
spoedig mogelijk

Zie ook www.summercamp.nl/teencamp
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Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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