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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de extra informatiebrief over het volgend cursusjaar. Indien u na het lezen nog
vragen heeft, neem dan gerust even contact met ons op (010-4168762).
Het schooljaar 2018 – 2019
Groepsverdeling
Hieronder treft u de verdeling aan van de leerkrachten over de groepen van volgend schooljaar.
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 1/2c:
Groep 1/2d:
Groep 3a:
Groep 3b:
Groep 4a:
Groep 4b:
Groep 5a:
Groep 5b:
Groep 6a:
Groep 6b:
Groep 7:
Groep 8:

mw. van Vlissingen en mw. van Dipte
mw. Mackenbach en mw. Pattiwaël
mw. van Etten
mw. Olofsson
mw. Kramer en mw. de Boer
mw. Vasileva en mw. Slooff
dhr. van Etten
mw. de Liefde en mw. Slooff
mw. Ramdat
mw. Zonneveld
mw. Deelstra
mw. van der Spek
mw. van den Boogert en mw. Kartodikromo
mw. de Visser

Interne begeleiding: mw. Kombolitis.

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Vakantierooster 2018 - 2019
We begrepen dat sommige ouders al een vakantie willen boeken in het nieuwe schooljaar. Bij deze
het vakantierooster:
Herfstvakantie:
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie:
24-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie:
25-2-2019 t/m 1-3-2019
Meivakantie:
19-4-2019 t/m 3-5-2019
Hemelvaart:
30-5-2019 t/m 31-5-2019
Pinksteren:
10-6-2019
Zomervakantie:
19-7-2019 t/m 30-8-2019

Studie(mid)dagen en andere dagen
waarbij we vermindering hebben van
lestijden:
Dinsdagmiddag 2 oktober 2018
Dinsdag 13 november
Donderdag 7 februari 2019
Vrijdag 8 februari 2019
Woensdag 29 mei 2019
.Vrijdag 28 juni 2019
Maandag 1 juli 2019
Vrijdag 19 juli 2019

Alle leerlingen zijn die middag vrij.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Alle leerlingen zijn die morgen vrij.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Alle leerlingen zijn die morgen vrij.
Alle leerlingen zijn die dag vrij.
Alle leerlingen zijn die morgen vrij.

Financiën
Voor het komend cursusjaar zijn de bedragen voor de ouderbijdrage en
schoolreizen nog niet vastgesteld. We zullen u daarover zo snel mogelijk
berichten.

Strippenkaarten Overblijf
Zoals u weet kunt u elke maandag om 8.30 uur strippenkaarten voor het overblijven kopen. De
kosten van zo’n kaart zijn €17,50 (10 strippen of € 9,00 voor 5 strippen).
Vanaf heden kunt u de strippenkaarten ook kopen door bovenstaande bedragen (of een meervoud)
over te maken op bankrekeningnummer
NL10 ABNA 0436 3622 52, t.n.v. CBS Het Middelpunt , onder vermelding van:
- de naam van uw kind
- de groep van uw kind
Een keer per week wordt aan de hand van de afschriften de administratie bijgewerkt en worden
nieuwe kaarten uitgeschreven. Op school blijven de kaarten ook verkrijgbaar.

Uitstroom groep 8
Aan het eind van dit jaar gaan 25 leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De uitstroom is
als volgt:
- 6 ll. VMBO kaderberoeps-, basisberoeps- en gemengde leerweg
- 6 ll. VMBO theoretische leerweg
- 1 ll. VMBO theoretische leerweg / HAVO
- 3 ll. HAVO
- 3 ll. HAVO / VWO
- 6 ll. VWO / gymnasium
Medezeggenschapsraad (MR) (zie schoolgids blz.25)
De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personele geleding. Elke
geleding bestaat uit drie personen: dhr. Naujoks, dhr. de Jong en een vacature namens de ouders.
Mw. Budding is aftredend. We willen haar heel hartelijk danken voor haar inzet en inbreng in de
voorbije jaren !!!
Patty Zonneveld, Jolanda van Vlissingen en Dineke Kombolitis namens het personeel.
De MR houdt zich bezig met onderwerpen die voor onze school van belang zijn. De leden wordt o.a.
gevraagd mee te denken over schooltijden, vakanties, groepsindeling etc. Een lid van de

oudergeleding van de MR moet iemand zijn die zijn/haar kind(eren) heeft ingeschreven als leerling
van onze school. Hij/zij wordt gekozen voor een periode van maximaal vier jaar. Daarna kan men
herkozen worden. De MR heeft een klankbordfunctie tussen school en ouders/verzorgers.
Momenteel is er 1 vacature in de oudergeleding. Als u interesse heeft in een functie binnen de MR
dan kunt u zich aanmelden als kandidaat. U wordt dan na de zomervakantie benaderd. Aanmelding
MR via mailadres: mr@pomiddelpunt.nl
Schoolgids en informatiekalender
Aan het begin van het cursusjaar krijgt u weer een informatiekalender met belangrijke informatie voor
het komend schooljaar. Als u de kalender een mooi plaatsje geeft, hebt u alle belangrijke informatie
altijd bij de hand. Omdat de kalender pas na de zomervakantie uitgedeeld wordt, kunt u alvast noteren
dat op er op woensdag 12 september een onderwijsstakingsdag is.
De herziene schoolgids zal zo spoedig mogelijk na de zomervakantie op de vernieuwde schoolwebsite
te vinden zijn. Op aanvraag is een nieuwe schoolgids op school verkrijgbaar.
Zoals u weet zijn er op onze website regelmatig nieuwe bijdragen te vinden. Neem er eens een kijkje:
www.pomiddelpunt.nl .
Het privacyreglement wordt door de school jaarlijks onder de aandacht gebracht van ouders en
medewerkers.

DE LAATSTE SCHOOLDAG IS DONDERDAG 18 JULI 2019 !!
IEDEREEN PRETTIGE ZOMERVAKANTIE TOEGEWENST !! HOPELIJK ZIEN WE IEDEREEN WEER GEZOND
TERUG OP MAANDAGMORGEN 27 augustus A.S. OM HALF 9!

J. Oudshoorn
L. Pattiwaël

