
 

 
 
 
  
  
  
 

                                       Openbare school voor speciaal basisonderwijs  
 
                                                                                          Amsterdam,  10 juli 2019 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vlak voor de zomervakantie zetten wij nog de laatste berichten voor u op een rij. 
Onze groepen zien er volgend schooljaar zo uit: 
Klein Beer (kleuters): juf Kathy en juf Marjan S. 
Maan juf Marja en juf Melanie 
Zon - juf Annette en juf Tessa 
Komeet - juf Rosalie en juf Wendy 
Pluto - juf Nienke B en juf Marjan van Os 
Neptunus - juf Josien en juf Ingeborg 
Venus - juf Harmien en meester Peter 
Aarde - meester Wim en meester Peter 
Jupiter- juf Lieke 
Juf Joan, juf Hanane en juf Edith zullen in de groepen ondersteunen. 

 
★ Na de zomer zien we  meester Wim en juf Josien weer terug en we verwelkomen juf Philles en juf 

Esther. 
 

★ Afscheid nemen we van: juf Eunice, meester Tjeu, meester Dennis en juf Pauline. 
We danken hen voor alle goede zorgen voor de school en de leerlingen en wensen hen geluk voor 
de toekomst. 
 

★ De eerste koffieochtend voor ouders is op maandag 2 september 8.45 uur. 
 

Studiedagen 2019-2020 alle leerlingen vrij  Vakantiedagen 2019-2020 

woensdag 9 oktober 2019 
maandag 18 november 2019 
vrijdag 20 december 2019 
maandag 24  tot en met 28 februari  2020 
vrijdag 10 april 2020 
maandag 22 en 23 juni 2020 
vrijdag 3 juli 2020 

herfstvakantie 21 tot 25 oktober 
kerstvakantie 23 december tot 3 januari 
voorjaarsvakantie 17 tot 21 februari 
Pasen 10, 11, 12 en 13 april   
meivakantie  27 april tot 8 mei   
Hemelvaart 21 en 22 mei   
Tweede Pinksterdag 1 juni   
zomervakantie 6 juli tot 16 augustus 2020 

 
★ Na de zomervakantie komt de ouderkalender op de website, 

net als alle andere belangrijke informatie: 
www.sbo-universum.nl 

 
★ Op maandag 26 augustus is de eerste schooldag, tot dan! 

Dank voor de samenwerking. 
Met vriendelijke groet, Team Universum 
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