
 
 
.mini-marketing.nl/over-mini-marketing 

 

Afscheid juf Greta  

 
De afgelopen maanden was juf Greta uit groep 1/2a afwezig. Helaas is gebleken 

dat juf Greta ernstig ziek is en zij haar werk in het onderwijs niet kan voortzetten. 

Zij zal dus niet meer terugkeren bij ons op school. Wij zullen haar erg gaan missen. 

Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit haar klas en de collega’s afscheid van 

haar genomen. Mede namens juf Greta willen wij alle kinderen en ouders 

bedanken voor alle mooie tekeningen, knutsels, cadeautjes, lieve kaarten en 

berichten die zij heeft ontvangen. 

 

 

 

Nieuwsbrief    18-03-2022 



Gras op dak 

 
Volgende week op 23/24/25 maart wordt het langverwachte kunstgras op ons 
speeldak geplaatst.  
 

Eindtoets groep 8 

Op woensdag 20 april maakt groep 8 de eindtoets.  

Studiedag 24 maart 

Op donderdag 24 maart heeft het team een studiedag en zijn alle kinderen vrij. De 
peuterschool is wel open. Tijdens deze studiedag zullen we in het team de 
schoolresultaten analyseren en bespreken. 

Studiedag 8 april  

 

Op vrijdag 8 april staat er wederom een studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze 
dag vrij. De peuterschool is wel gewoon open.  
  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Data Eerste dag Laatste dag 
Goede vrijdag en Pasen 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 29 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022  

Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Margedagen:  

Voor de Peuterschool en de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij 

zijn.  

Margedag 3 Woensdag 1 juni  Groepen 1 t/m 4 

Studiedagen:  

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2021-2022 als volgt ingepland: 

Donderdag 24 maart  Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 8 april  Studiedag 6 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 17 juni  Studiedag 7 Peuterschool en groepen 1 t/m 
8 zijn vrij 

Maandag 20 juni  Studiedag 8 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 



 


