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Beste ouder(s)/verzorger(s),

www.facebook.com/obstkofschip

Bijgaand stuur ik u de laatste Seinvlag van dit jaar met
daarin aandacht voor:
-

Zomerspelen op het Cruyff court
Welkom meester Remy!
Vakanties en vrije dagen 2019-2020

Met een vriendelijke groet,
Sandra Kraaijeveld,
Directeur obs ’t Kofschip

Zomerspelen op het Cruyff court
Op 25 juli en 29 augustus worden door de gemeente de zomerspelen op het Cruyff court
georganiseerd. In de bijgevoegde flyer leest u hier meer over.

Welkom meester Remy!
Enkele weken geleden heb ik u op de hoogte gebracht van het vertrek van juf Yvonne. Gelukkig
hebben we al snel gesprekken met meerdere geschikte kandidaten kunnen voeren en meester
Remy als enthousiaste, kundige collega aan kunnen nemen. Hieronder zal hij zich aan u
voorstellen. Momenteel wordt er in samenwerking met zijn directeur en de directeur van zijn
opvolger bekeken hoe eenieder direct aan het begin van het nieuwe schooljaar in de nieuwe
groep kan beginnen. Wanneer dit lukt, zal meester Remy per 1 augustus of 1 september bij
ons starten. Wanneer er geen directe opvolging voor hem is, wordt hij aan zijn opzegtermijn
van 2 maanden gehouden. Dit betekent dat hij dan op 1 oktober bij ons start. Mocht dat het
geval zijn dan zullen juf Marinka en/of ik de eerste weken ook lesgeven aan groep 5/6.
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Remy Hoogerbrugge en vanaf aankomend schooljaar start ik als leerkracht op ’t
Kofschip. Ik ben opgegroeid en woonachtig in Papendrecht.
De afgelopen 8 jaar heb ik met veel plezier op basisschool de Repelaer gewerkt. De eerste
jaren als leerkracht in de onderbouw en de laatste vijf jaar ben ik werkzaam geweest in de
combinatiegroep 7-8. Na het volgen van mijn master studie Educational Needs ben ik o.a.
leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gaan begeleiden.
Aankomend schooljaar sta ik van dinsdag tot en met vrijdag met veel plezier vier dagen in
groep 5-6. Natuurlijk veel nieuwe gezichten en namen om te onthouden, maar dat komt vast
goed. We gaan er samen een gezellige en leerzame tijd van maken. Daarnaast vervul ik op de
maandagen andere taken binnen de school.
U kunt me altijd benaderen voor vragen. Ik heb er onwijs veel zin in!
Ik wens u en alle leerlingen een fijne zomervakantie.
Met vriendelijke groeten,
Remy Hoogerbrugge

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Naast de landelijk vastgestelde vakanties zijn de leerlingen ook op een aantal andere dagen
gedurende het jaar vrij. In onderstaand overzicht zijn zowel de vakanties als de overige vrije
dagen opgenomen.

26 september 2019
19 t/m 27 oktober 2019
28 oktober 2019
5 december 2019
20 december 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
21 februari 2020
22 februari 2020 t/m 1 maart 2020
13 maart 2020
10 april 2020 t/m 13 april 2020
18 april 2020 t/m 5 mei 2020
21 mei 2020 t/m 24 mei
30 mei 2020 t/m 1 juni 2020
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Studiedag: alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij
Administratiemiddag: alle leerlingen ’s middags vrij
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie
Administratiedag: alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
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2 juni 2020
3 juni 2020
24 juni 2020
15 juli 2020
16 juli 2020
17 juli 2020
17 juli 2020
18 juli 2020 t/m 30 augustus 2020
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Studiedag: alle leerlingen vrij
Studiedag: alle leerlingen vrij
Administratiedag: alle leerlingen vrij
Groep 8 vrij
Groep 8 vrij en groep 7 ’s middags vrij
Groep 7 en 8 in de ochtend vrij
Alle leerlingen ’s middags vrij
Zomervakantie
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