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DE LAATSTE SCHOOLWEKEN VAN 2020-2021
Nog 6 weken en dan begint de zomervakantie, tot die tijd zal er nog hard gewerkt worden,
maar zijn er meerdere activiteiten voor de kinderen gepland.
Maandag 28 en dinsdag 29 juni gaat groep 8 op kamp. De ouders hebben online via Teams
op woensdag 16 juni hierover een informatieavond.

Op maandag 5 en donderdag 8 juli zijn de OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) gesprekken
na schooltijd. U kunt hier t.z.t. uw voorkeur voor doorgeven aan de leerkracht en u krijgt
vervolgens de definitieve uitnodiging. Tijdens dit gesprek evalueren we het OPP en bespreken we de leervorderingen. U kunt aangeven of u het gesprek op school of via Teams wilt.
Ook dit jaar gaan we met de groepen 3 t/m 7 weer op schoolreisje. Groep 3 t/m 6 gaat
samen en de groepen 6/7 en groep 7 gaan samen. Dit gaat uiteraard volgens de gegeven
richtlijnen.
Groep 3 t/m 6 gaat woensdag 7 juli naar het Uilenbos in Lunteren.
Groep 6/7 en groep 7 gaan woensdag 7 juli naar de Beekse Hoeve in Otterlo.
U krijgt eind juni van ons nog een brief met meer informatie over die dag en mochten er
dan toch nog vragen/opmerkingen zijn dan kunt u die altijd stellen aan de meester of juf.
De schoolverlaters komen dinsdag 13 juli voor het laatst naar de SO afdeling. Die dag zal
echt in het teken staan van afscheid nemen van de basisschool. Na een leuke afsluiting in
de klas worden de schoolverlaters door de andere kinderen/collega’s uitgezwaaid. Verdere
informatie zal via de leerkracht volgen.
Op woensdag 14 juli gaan de huidige leerlingen (groep 3 t/m 7) even wennen in de nieuwe
klas bij de nieuwe meester/juf. Dit doen we het laatste half uurtje van de lesdag. Na schooltijd komen ‘de nieuwe leerlingen’ wennen en krijgen zij een rondleiding. Donderdag 15 juli
is dan echt de laatste schooldag van dit schooljaar. Vrijdag hebben de kinderen welverdiend zomervakantie tot 30 augustus.
Helaas is het schoolfruit sinds deze week gestopt.
Uiteraard vragen wij dit voor het nieuwe schooljaar
weer aan, maar wilt u er dus aan denken om dagelijks
wat fruit mee te geven voor in de pauze, zodat de
kinderen ook de laatste weekjes aan hun dagelijkse
hoeveelheid groente/fruit komen?

BELANGRIJKE
DATA:
Maandag 28-06-2021
&
dinsdag 29-06-2021
Kamp groep 8
Donderdag 01-07-2021
Meester & Juffen dag
Maandag 05-07-2021
&
Donderdag 08-07-2021
OPP gesprekken
Woensdag 07-07-2021
Schoolreisje
groep 3 t/m groep 7

Vrijdag 09-07-2021
Rapport mee
Dinsdag 13-07-2021
Afscheid schoolverlaters
Vrijdag 16-07-2021
Start zomervakantie
(tot maandag 30-08-2021)

DE MEESTER EN JUFFEN DAG
Op donderdag 1 juli vieren we de verjaardagen van alle meesters/juffen tegelijk. We vieren
deze dag met het gehele team en doen met het gehele team mee aan de verschillende activiteiten. Zo zal er in de ochtend door de verschillende groepen gesport worden. Als het
weer dit toelaat doen we dit lekker buiten op het grasveld.
Verder zal er door ons getrakteerd worden op verschillende lekkernijen. Geef ook het
lunchtrommeltje alstublieft gewoon mee omdat wij ons ook aan onze vaste pauzemomenten houden.
Deze dag zal er niet uit de boeken gewerkt worden. De kinderen krijgen de mogelijkheid
om de meester/juf een aardigheidje, knutselwerkje of mooie tekening te geven. En zullen
zich verder in de klas vermaken met spelletjes, kleuren/knutselen en/of het kijken van een
leuke film.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend en kan door u alvast worden overgenomen in de agenda.
Onderstaande data zijn ook te vinden op de website.

Vakanties 2021 - 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

Maandag 18-10-2021
Maandag 27-12-2021
Maandag 28-2-2022

t/m
t/m
t/m

Goede vrijdag en 2e Paasdag

Vrijdag 15-4-2022

t/m

Meivakantie
Hemelvaart
2de Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen 2021 - 2022

Maandag 25-4-2022
Donderdag 26-5-2022
Maandag 6-6-2022
Vrijdag 08-7-2022

t/m
t/m

Vrijdag 22-10-2021
Vrijdag 7-1-2022
Vrijdag 4-3-2022
Maandag 18-42022
Vrijdag 6-5-2022
Vrijdag 27-5-2022

t/m

Vrijdag 19-8-2022

Maandag 8 november 2021
Woensdag 16 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022

TER AFSLUITING...
In een van de vorige nieuwsbrieven heb ik aangegeven dat ik weer mijn werkzaamheden aan het hervatten was.
Gelukkig gaat dit re-integreren naar wens en kan ik inmiddels melden dat ik weer 100% hersteld ben. Ik zal mij dan
ook weer volledig richten op de taken en werkzaamheden als locatiedirecteur.
Wel hebben we er voor gekozen om de uitbreiding van Kwendolien en Ilse te behouden zodat zij ook meer tijd en
ruimte hebben voor hun eigen taken en werkzaamheden. Pedagogisch en didactisch is het gewoon nodig om de
kinderen en de collega’s de nodige ondersteuning te bieden, en dat doen zij.
In deze nieuwsbrief wil ik dan ook nogmaals mijn dank uitspreken naar ieder zijn/haar begrip en medeleven. Maar
vooral aangeven dat ik trots ben op mijn CvB leden die de afgelopen tijd een groot deel van mijn taken/
werkzaamheden hebben overgenomen. Ilse en Kwendolien dank je wel. Jullie zijn goud waard!
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