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Hierbij ontvangt u het nieuws voor de komende
periode. Wij geven maandelijks een nieuwsbrief uit
indien er voldoende informatie is.
De groepsleerkrachten versturen zelf wekelijks het
nieuws dat alleen voor de groep geldt.
Update Corona
Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend om te
werken in bubbels: we houden de groepen nog steeds
gescheiden van elkaar.
We houden u op de hoogte van de actuele GGDmaatregelen.
Onlangs is bekend geworden dat dat de coronatests voor
kinderen vriendelijker zijn geworden: geen wattenstaafje
meer diep in de neus.
We hopen dat u daarom uw kind(eren) bij klachten
sneller zou willen laten testen zodat ze bij een negatieve
uitslag weer naar school kunnen.
Koningsspelen & Sponsorloop
Op vrijdag 23 april vieren wij (in
aangepaste vorm) de koningsspelen.
Er zal ook (in gescheiden groepen)
weer een sponsorloop
worden gehouden. De
opbrengst hiervan is voor
het schoolfruit. U ontvangt
hierover nog informatie.

Vakantierooster 2021-2022
Het volgende vakantierooster voor volgend schooljaar is
door de medezeggenschapsraad vastgesteld:
studiedag 1
herfstvakantie
studiedag 2

06-10-21
18-10-21 t/m 22-10-21
25-10-21
(aansluitend aan de herfstvakantie)
vrije middag
23-12-21
(12:00 uur vrij, ’s avonds kerstdiner)
vrije dag leerlingen
24-12-21
(voorafgaand aan de kerstvakantie)
kerstvakantie
27-12-21 t/m 07-01-22
studiedag 3
18-02-22
(voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
voorjaarsvakantie
21-02-22 t/m 25-02-22
Goede Vrijdag + Pasen
15-04-22 t/m 18-04-22
Koningsdag
27-04-22
meivakantie
25-04-22 t/m 06-05-22
(inclusief Hemelvaartsdag)
Pinksteren
06-06-22
studiedag 4
22-06-22
vrije dag leerlingen
15-07-22
(voorafgaand aan de zomervakantie)
zomervakantie
18-07-22 t/m 26-08-22
Verteltassen vertalen
Hierbij doen wij een oproep
aan ouders die onze
verteltassen willen vertalen
naar de verschillende talen
die bij onze kinderen thuis
worden gesproken.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de directeur.

Vragenlijst tevredenheid
In de maand april ontvangen de
ouders een vragenlijst waarmee
de oudertevredenheid wordt
gemeten.
Wij stellen het erg op prijs als u
deze vragen beantwoordt.
In de groepen 6,7,8 zal de leerlingtevredenheid en de
sociale veiligheid worden gemeten.
Avondvierdaagse 2021
Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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