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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Afgelopen vrijdag was een geweldige dag. Het is heel fijn dat we een eindfeest hebben
kunnen organiseren. U heeft vrijdag een brief ontvangen over hoe het feest was verlopen. Dit
feest had nooit zo’n succes kunnen zijn zonder de geweldige inzet van ouders van de
Ouderraad en de werkgroep van een aantal leerkrachten. Zij hebben daarom een dikke pluim
verdiend voor hun inzet!

Biebboeken
Kinderen kunnen deze week nieuwe boeken lenen om mee te nemen naar huis, zodat zij lekker
kunnen lezen in de vakantie.
Mocht u nog boeken thuis hebben die nog ingeleverd moet worden, dan graag deze week alsnog
inleveren door de boeken mee te geven aan uw kind(-eren).
Studiedagen in het nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar ontvangt u weer de kalender voor het schooljaar. Hierbij geef ik u al
vast de studiedagen door, zodat u op tijd op de hoogte bent van deze dagen.
De studiedagen in schooljaar 2021-2022:
Dinsdag 14 september 2021
Maandag 22 november 2021
Dinsdag 22 maart 2022
Donderdag 23 juni 2022

Voor de meeste studiedagen zijn we afhankelijk van externe begeleiders en waren deze dagen
mogelijk in hun planning. Dus veel invloed op de data van de studiedagen hebben wij niet.
Schooltijden na de zomervakantie
Na de zomervakantie zullen we weer teruggaan naar onze reguliere schooltijden:
SCHOOLTIJDEN groep 1 t/m 8
maandagmorgen 08.30 - 12.00 uur
maandagmiddag 13.15 - 15.00 uur
dinsdagmorgen 08.30 - 12.00 uur
dinsdagmiddag 13.15 - 15.00 uur
woensdagmorgen 08.30 – 12.15 uur
woensdagmiddag vrij
donderdagmorgen 08.30 - 12.00 uur
donderdagmiddag 13.15 - 15.00 uur
vrijdagmorgen 08.30 - 12.00 uur
vrijdagmiddag 13:15- 15:00 uur

De TSO zal weer starten, immers de leeftijdscohorten mogen weer vermengd worden.
Het is nog niet bekend in hoeverre ouders weer de school in mogen. In de laatste week van de
zomervakantie ontvangt u informatie over de exacte organisatie, afhankelijk van het dan
geldende protocol en maatregelen.
Kennismaking
Donderdag 15 juli zullen de kinderen kennismaken met hun nieuwe leerkracht(-en) in het lokaal
waar ze volgend schooljaar zullen zitten. De kennismaking begint vanaf 8:45. Dus de kinderen
beginnen eerst bij hun huidige leerkracht. De kennismaking zal ongeveer een half uur duren.
Start zomervakantie
De zomervakantie begint vrijdag om 12:00 voor de kinderen!
Namens het team en mijzelf wens ik u en de kinderen al vast een hele fijne vakantie. Het was al
met al vanwege Corona een onrustig jaar. Maar met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat alles zo
goed mogelijk door gegaan is. Het heeft veel gevraagd van iedereen, dus de vakantie is
welverdiend!
Laten we hopen dat volgend schooljaar een “normaal” jaar zal zijn!
Ik zou zeggen; geniet van de vakantie en blijf gezond!

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
-

15 juli, kennismaken met nieuwe leerkrachten
16 juli, kinderen om 12 uur uit, start zomervakantie

