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Beste ouders/verzorgers, 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020.  
Eerst maar even een terugblik. We kijken terug op een geslaagd schoolkamp in Petten en twee 
mooie schoolreizen naar Drievliet en Julianatoren.  
We hebben geboft met het mooie weer. Nog even en dan begint de zomervakantie. 
U ontvangt in de week van 8 juli een brief met de groepsindeling en het vakantierooster van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Zomerschool Amsterdam Noord 
Vandaag hebben de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 een informatiebrief meegekregen over de 
Zomerschool 2019. 
In de laatste drie weken van de zomervakantie kunnen de leerlingen meedoen aan leuke 
leerzame en creatieve lessen, en aan excursies in de middag. 
Een echte aanrader! Kijk op de website: https://www.skcnet.nl/projecten/zomerschool/ 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 5 juli: lever het formulier in op school.  
Tijdens de koffieochtend op 3 juli wordt hierover informatie gegeven aan 
ouders. 

Koffieochtend woensdag  3 juli  
De maandelijkse koffieochtend is van 8.45 - 9.45 uur. 

Pak je kans spreek uur op school 
Om de twee weken heeft Pak je kans spreekuur op school, de eerstvolgende keer op 5 juli, 
vanaf 8.45 uur. Hier kunt u terecht voor informatie over allerlei financiële regelingen.  

Telefoon SBO Universum 
Op woensdag 3 juli gaat Universum over op een nieuwe telefooninstallatie, in 
de ochtend zijn wij enige tijd niet bereikbaar.  
Het nummer blijft gelijk. 

Rapportgesprekken 
Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook een brief om u uit te nodigen voor het 
rapportgesprek met de leerkracht. 

Afscheid groep 8 
Het afscheidsfeest voor groep 8 is op dinsdagavond 9 juli. 
Op 10 juli hebben deze leerlingen hn laatste schooldag op Universum. 

Zomervakantie 
De vakantie begint donderdag 11 juli om 14.45 uur. 
Na de vakantie beginnen we weer op maandag 6 
augustus. We wensen u en uw gezin alvast 
 

 
 

Belangrijke data 
● 1 juli studiedag, alle 

kinderen vrij 
● 3 juli koffieochtend 
● 8 juli Zon 

lente/zomerles 
● 9 juli eindfeest groep 8 
● 10 juli laatste 

schooldag groep 8 
● 12 juli studiedag:alle 

leerlingen vrij, start 
van de zomervakantie 

● 12 jul tot 25 augustus 
Zomervakantie 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende ouderinfo ontvangt u op woensdag 28 augustus. 
Kijk ook eens op de website: www.sbo-universum.nl 
 

https://www.skcnet.nl/projecten/zomerschool/

