
 

IN DIT NUMMER: 

 Pinksteren 

 Juniweek 

 Zomervakantie 

 Zeilen 

 Koffieochtend 

 Vakanties 

 jaarafsluiting 

Zomervakantie…. 
De laatste schooldag is op vrijdag 19 juli 2019, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij! 

 

 

 

 

 

Maandag 2 september 2019 gaan we weer naar school. 

In de juniweek zijn   

alle leerlingen vrij van  

maandag 2e Pinksterdag 10  juni 
t/m vrijdag 14 juni. 

De Ouderraad organiseert  een 
koffieochtend op vrijdag 21 juni 
as. 

U bent van 
09.00—10.30 van 
harte welkom! 

 

& 
 

Wigwamvakanties… zorgeloos genieten voor het hele gezin. 

Iedereen is welkom, kinderen met meervoudige beperking of gedragsproblemen, hoe intensief de zorg ook is, voor ieder-
een is  er een persoonlijk begeleider. Alle kinderen zijn dus welkom. Ook broertjes & zusjes kunnen meedoen aan het 
programma zodat ouders even de tijd hebben voor zichzelf. 

Meer informatie vindt u op www.stichtingwigwam.nl 

Telnr. 06-46375735. 

Hieronder treft u alvast de data aan voor de komende vakanties… 

Herfstvakantie:   

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie:   

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

We zijn al weer druk bezig met de personele 
bezetting en groepsindelingen van het SO 
en het VSO.  U zult hierover zo spoedig mo-
gelijk per brief geïnformeerd worden vanuit 
de directie. 

 



SO 

VSO 

Donderdag 27 juni verzorgen de Tommies de          
feestelijke maandafsluiting. 

De laatste van dit schooljaar. 

 

Van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni gaan de middengroepen en 
eindgroepen op kamp naar Brui-
nisse. Dit belooft weer één groot 
feest te worden. Neeltje Jans en 
sloepvaren staan o.a. op het pro-
gramma. 

We duimen natuurlijk voor mooi 
weer !!  

Lekker zeilen bij Plons op de Kraling-
se Plas. 

Dinsdag 2 juli : de Tommies          
Donderdag 11 juli: de Gonzo ’s       
Dinsdag 16 juli: de Koekies 
Wat een waterpret zal dat zijn!! 

De Tommies krijgen een receptenboek mee 
van alle lekkernijen die zij dit schooljaar zelf 
hebben gemaakt. 

Op donderdag 18 juli vieren we de jaarafsluiting  met een uitje 
voor de leerlingen, later die middag 
bent u van harte welkom op school, 
hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging 
vanuit de groep. 

Natuurlijk wordt ook de rode loper weer 
uitgerold voor vertrekkende leerlingen. 

De biologische aardbeien uit onze Rechtstreex 
winkel zijn echt het allerlekkerst !!  
U kunt deze bestellen op …... 
www.rechtstreex.nl.  
 

Van de Rotary Kralingen hebben wij een mooie 
donatie ontvangen waar-
van wij nieuwe steps en 
driewielers hebben kunnen 
aanschaffen. Er kan weer 
naar hartelust gefietst en 
gestept worden op het 
plein. 

Er volgen weer oudergesprekken in de week van 1 tot 
5 juni. U ontvangt een uitnodiging vanuit de groep. 

Leuke tip voor de vakantie …. Jeugdvakantieland! 
 
Van 22 juli t/m 2 augustus is Ahoy omgetoverd tot 
het grootste speelplein van Rotterdam. Beleef als 
kind de dag van je leven vol spectaculaire en voor-
al leuke activiteiten!  Er is zelfs een waterpark om 
af te koelen bij zomerse temperaturen!!  
Voor meer informatie kijkt u op  https://
jeugdvakantieland.nl/  

In juni wordt ook de juffendag weer gevierd. We 
vieren dan de verjaardagen van de juffen en zij 
worden door de leeringen in het zonnetje gezet. 

Op vrijdag 28 juni gaan de 
Oscars voor de laatste keer 
paardrijden. U bent van 
harte welkom om te komen 
kijken! 

Op donderdag 6 juni gaan de Gonzo’s en de 
Schakels naar de Paralympics in ‘s Hertogen-
bosch met de bus. Zij krijgen zelf ook een 
clinic boogschieten. 

Op de laatste donderdag van het schooljaar, op 18 juli vieren 
we de jaarafsluiting met allerlei leuke activiteiten. U ontvangt 
hiervoor nog een uitnodiging vanuit de groep.  

juli.


