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Oproep van de MR
Beste ouders,
Het schooljaar is alweer bijna ten einde. Het is een bewogen tijd geweest met twee
directeur-wisselingen en de invoering van IPC.
Complimenten aan het team van de Kajuit die dit alles schijnbaar moeiteloos heeft laten
verlopen.
Er is door iedereen keihard gewerkt!
Het is fijn dat we sinds Kerst weer helemaal op formatie zijn en ook groep 1/2A eindelijk
twee vaste juffen heeft.
De MR heeft alleen dit jaar helemaal niets van de ouders gehoord (met uitzondering
uiteraard van de prachtig nieuw opgerichte International Parents Group).
Nu we in rustiger vaarwater zitten en we plannen voor de toekomst aan het maken zijn,
horen wij ontzettend graag jullie input.
Is er iets waar je mee zit, wat je juist heel leuk vond en terug wil zien, andere tips, tricks en
suggesties, ze zijn allemaal van harte welkom.
Jullie kunnen deze mailen aan mr@obs-dekajuit.nl of een van ons even aanspreken op het
schoolplein of op school.
De MR leden zijn::
Karianne Thomas (Moeder van Tobias groep 5 en Tom groep 2)
Tinok van Hattum (Moeder van Sytse groep 5)
Edwin van de Vliet (Vader van Jesse en Bobby groep 6)
Sanne Bläser (juf groep 1/2B)
Peter Burgers (meester groep 6)
Channet van der Woude (juf groep 1/2B)
Hopelijk krijgen we veel reacties!
Aankondiging scholierenveldloop 2019
Hierbij wil ik alvast de scholierenveldloop 2019, die op woensdag 2 oktober gehouden wordt,
aankondigen.
Het lijkt misschien vroeg maar voor je het weet is het weer zover en zijn de agenda’s al vol.
Dus noteer woensdag 2 oktober alvast in je agenda. Als we met een grotere groep meedoen
namens de Kajuit, maken we meer kans op de wisselbeker!
De scholierenveldloop is voor alle kinderen van groep 3 t/m 8, maar ook ouders en
leerkrachten kunnen meedoen. Na de zomervakantie volgen de inschrijfformulieren om je
aan te melden.
Petra Ligtvoet
Vakantierooster en studiedagen
Herfstvakantie
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020
Pasen
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie
maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020

30- 09- 2019
28- 10- 2019
20- 12- 2019
14- 02- 2020
24- 02- 2020
18- 06- 2020
19- 06- 2020
03- 07- 2020

TYPELESSEN OP DE KAJUIT
De kinderen die na de zomer naar groep 7 gaan, kunnen volgend schooljaar op school
meedoen aan een typecursus. Typevaardigheid wordt in onze maatschappij steeds
belangrijker; ook in het onderwijs wordt ook steeds meer op computers gewerkt. We zijn blij
dat we op de Kajuit een typecursus voor een lage prijs kunnen aanbieden, zodat iedereen
mee kan doen.
De cursus start in september met één of twee groepen, en wordt gegeven op
dinsdagmiddag na schooltijd. Bij veel belangstelling start er ook nog een cursus in januari.
Het gaat om een cursus van 10 lessen van een half uur volgens de online-methode
Typeskills for kids. Deze cursus, die ook geschikt is voor dyslectische kinderen, kan worden
afgesloten met een officieel type-examen. In tien weken leren de kinderen blind typen. Er
moet natuurlijk ook thuis geoefend worden!
De kosten zijn 55 euro voor de hele cursus, exclusief het examen. Het examen is niet
verplicht en kost 45 euro.
Wilt u meer weten of wilt u uw kind voor deze cursus opgeven, stuur dan een mail naar
docente Ireen van Bijnen, via ireenvanbijnen@live.nl.
Aan het begin van het volgend schooljaar ontvangen de kinderen van groep 7 hierover een
brief, ook dan kunt u uw kind nog opgeven.
Groep 8
De leerlingen van groep 8 hebben deze week hun afscheidsmusical laten zien aan de
andere leerlingen van de school en aan hun opa’s, oma’s, broers en zussen.
Morgenavond gaan zij optreden voor hun ouders. Zij zullen deze avond afsluiten met een
disco.
Vrijdag zullen ze voor de laatste keer onze school verlaten.
Wij wensen alle groep 8 leerlingen heel veel succes en plezier op hun nieuwe school en
voor de toekomst.
Gezocht
Welke ouder is binnenhuisarchitect of iets dergelijks en zou met ons willen meedenken over
nieuwe vloerbedekking?
Agenda
Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Maandag 8 juli
Maandag 8 juli
Woensdag 10 juli

Rapporten mee naar huis groep 2 t/m groep 7
Afscheid groep 8
Doorschuifuurtje
Start rapportgesprekken facultatief
Afscheid groep 2

Donderdag 11 juli
Eindtraktatie Oudercommissie
Vrijdag 12 juli
Kinderen zijn vrij
Maandag 15 t/m vrijdag 23 augustus 2019 Zomervakantie
Bijlage: zomeractiviteiten Videt

