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Nieuwsbrief 16 
30 april 2021 
 

Meivakantie  
Zaterdag 1 mei a.s. begint voor alle kinderen de meivakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 
17 mei a.s. om 08.30 uur op school terug. Wij wensen alle leerlingen en ouders/verzorgers een fijne 
vakantie toe. 
 

Lunchlokaal weer volledig open 
De overblijf is m.i.v. maandag 19 april weer volledig open. Alle kinderen zijn weer welkom om te 
komen overblijven. Als er wijzigingen zijn in de vaste dagen van uw kind dan kunt u d ie mailen naar 
administratie@lunchlokaal.nl  
 

Praktisch verkeersexamen 
Nu de leerlingen van de groepen 8 allemaal hun theoretisch verkeersexamen hebben gehaald, 
moeten ze ook in de praktijk laten zien dat ze de verkeersregels kunnen toepassen en zich 
verantwoord in het verkeer kunnen gedragen. Dat moet natuurlijk op een veilige fiets. Op een enkele 
aanwijzing na zijn vrijwel alle fietsen afgelopen maandag persoonlijk door onze verkeersouder Martin 
Stam goedgekeurd. De leerlingen van de groepen 8 hebben de juiste route inmiddels ontvangen en 
kunnen die dus in de vakantie oefenen. Op donderdag 20 mei is het echte examen; dan komen ze op 
hun goedgekeurde fiets naar school en fietsen ze de route individueel terwijl er overal 'spionnen' op 
de loer liggen die kijken of alles goed gaat. Beste jongens en meiden van groep 8, plezier met 
oefenen en ook alvast succes met het examen! 
 

Schoolkamp 
We hebben in de vorige nieuwsbrief al aangegeven ons te oriënteren op een alternatief voor het 
schoolkamp van de groepen 8. In overleg met Move Academy hebben we inmiddels een definitieve 
reservering kunnen doen, oftewel: jongens en meiden van groep 8, jullie gaan op kamp! Vanwege de 
Corona-maatregelen verwachten we ook dan nog niet buiten de bubbels te mogen treden. Daarom 
gaan we per klas apart en zal het kamp dus korter zijn. Wat wel heel goed nieuws is, is dat we bezig 
zijn met het samenstellen van een zeer actief en uniek programma waarin de kinderen ook een nacht 
op de campus in Mookhoek zullen overnachten. Na de meivakantie zullen we dit vaste vorm gaan 
geven en de ouders/verzorgers van onze schoolverlaters verder via Parro informeren. Het kamp zal 
plaatsvinden in week 26, dat is de week van 28 juni. Dat is de week vóór de musicals. Welke dagen 
precies staat nog niet helemaal vast. We proberen namelijk om de kennismakingsmiddag, die het 
Insula College op woensdag heeft gepland, vrij te houden. We zien uit naar de bijzondere periode die 
voor de leerlingen van de groepen 8 aanbreekt: de laatste weken op de Johan Friso school.  
 

Belangrijke data: 
01 mei t/m 16 mei: Mei-/Hemelvaartsvakantie. 
20 mei: Praktisch Verkeersexamen groepen 8. 
22 mei t/m 24 mei: Pinkstervakantie. 
28 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Parro. 
11 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  
23 juni: Studiedag team (alle leerlingen vrij). 
25 juni: Rapporten groep 3 t/m 7 mee naar huis. 
25 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Parro.  


