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De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. 
Maandag 20 augustus starten we met de volgende groepen: 3 groepen 1-2, 2 groepen 3,  
1 groep 4, 2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7, 1 groep 8, 1 Taalschool. 
De namen van leerkrachten voor elke groep maken wij over een paar weken bekend. 
Donderdagmiddag 21 juni is het 'doordraaimiddag' en gaan alle kinderen kennismaken in 
hun nieuwe groep. 
De kinderen van groep 8 gaan deze middag kennismaken op hun nieuwe school. 
Heeft u thuis nog een peuter die volgend schooljaar 4 jaar wordt? Meld deze dan aan, 
zodat wij een goed beeld hebben van nieuwe instroom in de groepen 1-2. U kunt een 
aanmeldformulier vragen bij de directie. 

Hieronder ziet u het vakantierooster en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019. 
 
Vrijdag 5 oktober 2018 Studiedag  
Maandag 15 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 Herfstvakantie 
Donderdag 6 december 2018 Studiedag 
Vrijdag 21 december 2018 Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 Kerstvakantie 
Vrijdag 8 februari en maandag 11 februari 2019 Studiedagen 
Vrijdag 1 maart 2019 Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019 Voorjaarsvakantie 
Donderdag 21 maart 2019 Studiedag 
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 Meivakantie 
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei Hemelvaart 
Woensdag 5 juni 2019 Studiedag 
Maandag 10 juni 2019 Tweede Pinksterdag 
Vrijdag 5 juli 2019 Studiedag 
Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 Zomervakantie 
 

Vrijdag 22 juni is het ouderbedankochtend. Deze ochtend willen wij met een leuke 
activiteit de ouders bedanken voor hun betrokkenheid. Houdt u deze morgen vrij? 
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Agenda 
21-05-5018 

Tweede Pinksterdag 

Alle leerlingen vrij 

28-05-2018 t/m 

31-05-2018 

Avondvierdaagse 

11-06-2018  en  

15-06-2018 

Junivakantie 

Iedere dinsdag en vrijdag 

Ouderkamer 

  

 

Schooljaar 2018-2019 

https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327096
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327097
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327097
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327098
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327099
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327100
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327101
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327102
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327103
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327104
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327105
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327106
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327107
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327107
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327108
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327109
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/bshubertusadministratie/Gedeelde%20%20documenten/Hubertus/Jagertje/1718/Jagertje%20nr.%209/1718_10.docx#_Toc514327109
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De kinderen van groep 8 hebben deze week de uitslag ontvangen van hun Eind Cito. Alle 
kinderen weten inmiddels ook naar welke vervolgschool zij volgend jaar gaan. 
Wat hebben ze het goed gedaan, wat een mooie scores. Wij zijn trots op onze kanjers. 
Groep 8 is aan de laatste weken van hun basisschool carrière begonnen. Altijd leuke en ook 
emotionele weken. 
 

In de maand juni worden in alle groepen weer diverse Cito toetsen 
afgenomen. Deze landelijke toetsen geven een beeld van waar kinderen 
staan ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.  
Het is heel belangrijk dat kinderen 's morgens uitgerust op school komen 
om goed aan de toetsen te kunnen werken. 

 

Maandag 7mei en dinsdag 8 mei is de schoolfotograaf 
geweest voor portretfoto's, groepsfoto's en broer/zus 
foto's. 
Wat hebben we tegenwoordig veel broertjes/zusjes op 
school. Het nemen van deze foto's liep dan ook een beetje 
uit, maar zal zeker mooie foto's opleveren. 
Donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni komt de fotograaf met 
de foto's op school. 
Vanaf 14.15 uur tot 15.00 uur kunt u in de aula de foto's 

bekijken en meteen kopen. Foto's kunnen dan ook bijbesteld worden. 
Een setje van 3 foto's kost €7,50 
Een foto uit het setje kost € 3,00 
De broer/zus foto kost ook €3,00 
Er kan alleen contant betaald worden, dus brengt u alstublieft gepast geld mee? 
 

Bewegen is gezond en leuk. 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 en de Taalschool rennen en/of wandelen elke 
donderdagmiddag van 13:30 uur tot 13:45 uur rond de school. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind(eren) tijdens het lopen stevige schoenen draagt. 
. 
 
 
 
 
 

Juni CITO maand 

Walkie Talkie 

 

JIJ BENT JARIG 

 
Mei 

17 Ilayda  4A 

18 Mavili  2C 

18 Amir  4B 

19 Filip  1A 

20 Ceylan  7 

20 Abdullah 2A 

22 Jayden 6B 

22 Deniro 2B 

27 Mara  5A 

30 Sudenaz  1C 

30 Sekou  2C 

31 Mustafa  2A 
 

 

  

Juni  

2 Hacer  6B 

3 Darina 4B 

4 Younés 8 

6 Luley 8 

7 Gian TS 

10 Nisa 4A 

11 Gulsevim  3A 

13 Omar  5B 

16 Rania  7 

16 Isabella 4B 

17 Meric 5B 

20 Belinay  4B 

22 Dounia 6B 

22 Iman  4A 

22 Nor 4B 

24 Zaraj  1C 

24 Maissa 5A 

24 Marwan  5B 

25 Noa  4A 

26 Waïl  5A 

29 Wissal 4B 

29 Alicia  4A 
 

 

  

  

  

  

  

  

Schoolfotograaf 

CITO groep 8 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFp6SytJXNAhVIRhQKHVE8BEoQjRwIBw&url=http://www.gifanimaties.nl/view/files/animaties-gif/verjaardag/animaties-gif-verjaardag-3684481-gif/&bvm=bv.123664746,d.ZGg&psig=AFQjCNFdxfuJDp94NrEqf87Hb1DGaG13Aw&ust=1465371151386660
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Vrijdag 20 april heeft iedereen genoten van de 
Koningsspelen. Het was een supergezellige dag. 
Wij bedanken alle ouders die hieraan 
meegeholpen hebben. 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf deze week wordt er in elke groep gewerkt met het 
thema WATER. 
Elke groep zal op een eigen manier invulling geven aan het 
thema water. U gaat er thuis zeker iets van horen van uw 
kind(eren).  
Eind juni sluiten we dit project af met een activiteit.  
 

Veel lezen is en blijft belangrijk. Lezen is leuk en leerzaam.  
Toch lezen kinderen steeds minder. Op school besteden wij veel 
aandacht aan lezen en leesplezier. U kunt thuis uw kind stimuleren 
om te lezen, samen te lezen en voor te lezen.  
De bibliotheek heeft veel boeken en voor ieders interesse is er wel 
wat te vinden.  
 

Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne Ramadan. 
Ook op basisschool Hubertus doen veel kinderen uit de bovenbouw mee met de Ramadan. 
Wij wensen hen veel succes. 
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Wij stimuleren kinderen om gezond te eten en te drinken. Ook veel bewegen is heel 
belangrijk. 
U kunt meehelpen door: 

 Fruit als tussendoortje mee te geven. 

 Uw kind stimuleren om water te drinken. 

 Een gezonde lunch mee te geven met weinig zoetigheid. 

 Bij een verjaardag een gezonde traktatie mee te geven. 

 Te voet en/of met de fiets naar school te komen. 
 

De groepen 5 hebben met veel plezier een workshop 
letters timmeren gevolgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar is het Kindervakantiewerk van 6 t/m 10 augustus en 
van 13 t/m17 augustus 2018.  
Het is nog steeds mogelijk om je via de website 
www.kvwzandwandelbos.nl in te schrijven. 
Op deze site vind je ook meer informatie over het 
Kindervakantiewerk 2018 
 
 

Gezond eet- en drinkbeleid 
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Kindervakantiewerk 2018 

Workshop Timmeren 

http://www.kvwzandwandelbos.nl/

