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Vakantierooster en vrije dagen in schooljaar 2018-2019 
 

  
Vrije dagen 2018-2019 

18-10-18 18-04-19 

19-10-18 29-05-19 

07-01-19 03-06-19 

08-01-19 04-06-19 

04-03-19 18-07-19 

05-03-19 19-07-19 

 
Vakantierooster 2018-2019 

Herfstvakantie 22-10-18 t/m 26-10-18 

Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 

Voorjaarsvakantie 25-02-19 t/m 01-03-19 

Meivakantie inclusief Pasen 19-04-19 t/m 03-05-19 

Hemelvaart 30-05-19 en 31-05-19 

Pinksteren 10-06-19 

Zomervakantie 22-07-19 t/m 30-08-19 

 
Gym groep 7 
Op dinsdag 10 juli heeft groep 7 om 08.30 uur gym. Ze worden vanaf 08.20 uur in de gymzaal 
verwacht. 
 

(plastic) Tas meenemen 
Willen alle kinderen zo snel mogelijk een grote (plastic) tas meenemen, zodat 
alle werkjes, werkboeken enzovoorts volgende week netjes mee naar huis 
kunnen.  

 
 

Zomerlezen 
Binnenkort is het vakantie. Het is erg belangrijk dat de kinderen ook in de vakantie blijven 
lezen. (al is het maar 10 minuten per dag!) 
U kunt de gratis app van de bibliotheek downloaden in de appstore. Dan kunnen uw kinderen 
gratis boeken lezen op de tablet of telefoon.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHi-WOt4DcAhUH-6QKHVN4Aq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.primaonderwijs.nl/vakantiebieb/lesbrief/&psig=AOvVaw2OknkKRhpdi9H0Sgz6d65O&ust=1530621357923058


 
 

Foto’s Vaderweek 
Dit jaar hebben we in de week van 10 april De Vaderweek gevierd op school. Als 
afsluiting van deze week gingen de vaders met hun kinderen op de foto met onze 
schoolschrijver, Maranke Rinck . De foto’s zijn nu al binnen, u kunt ze deze week bij juf 
Fatma in de ouderkamer ophalen.  
Vaders…. 

Avondvierdaagse 2018 

Maar liefst 42 kinderen van CBS Mozaïek liepen in 2018  weer 4 avonden de 
afwisselende routes. 
De oudercommissie en Fatma bedankt alle ouders, kinderen en leerkrachten die 
meeliepen voor hun goede humeur tijdens het lopen. Zie hieronder enkele foto’s. 
 

 

                         
 
Afscheid groep 8 
Morgen is het de laatste dag voor groep 8. Morgenavond presenteert groep 8 de 
eindfilm “De school draait doorrrrrr”. 
We wensen alle leerlingen van groep 8 heel veel plezier en succes toe in het V.O. 
 

 

Kalendermaand: juli 

Juli 
 

do 05 18.30 uur Afscheidsavond groep 8 
Laatste schooldag groep 8. 

vr 06  

za 07  

zo 08  

ma 09  

di 10 08.30 uur in de ouderkamer: informatie over kamp voor de ouders van de huidige 
groep 7. 

wo 11 Laatste schooldag voor alle leerlingen 

do  12 De zomervakantie begint voor alle leerlingen. 

vr  13  
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