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NIEUWSFLITS 
 

 

Sponsorkliks 
Inmiddels hebben we er met elkaar voor gezorgd dat er € 829,23 is verdiend door 
middel van het gebruik van Sponsorkliks bij uw online aankopen!! Dit is al een 
heel mooi bedrag. Helpt u mee om nog meer GRATIS budget bij elkaar te sparen 
voor leuke, leerzame en lekkere activiteiten voor de leerlingen op school? Ga dan 
de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8426.  
Ook voor het boeken van een stedentripje kunt u gebruik maken van Sponsorkliks. 
Booking.com, KLM of Expedia zijn hier namelijk ook bij aangesloten! 
 
Gezonde voeding 
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Cito 
Deze week zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 gestart met het  
maken van Cito-toetsen. De leerlingen hebben tot nu toe ontzettend  
hun best gedaan. Als alle toetsen zijn afgenomen gaan de  
leerkrachten de toetsen per leerling, per groep en per vak analyseren.  
Wanneer blijkt dat bepaalde individuele doelen niet behaald zijn, passen wij het 
lesprogramma aan zodat die doelen alsnog behaald worden. 
 
Online veiligheid van kinderen 
Digitaal ouderlijk toezicht maakt de online veiligheid van kinderen een stuk 
gemakkelijker. Op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/digitaal-
ouderlijk-toezicht/ kunnen ouders alles lezen over zaken die bij het ouderlijk 
toezicht komen kijken. Zo komen o.a. zaken als filteren van content, tijdslimieten 
en social media aan bod. 
 
Belangrijke data         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

      
    Nieuwe vakantierooster (zonder studiedagen) schooljaar 2021-2022 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
het team 
 
Juf Ilse:     ihagoort@o2a5.nl   (ma-di) 
Juf Claudia:   cmulckhuijse@o2a5.nl  (di-woe-do-vrij) 
Juf Deborah:                dvandersteenhoven@o2a5.nl (ma-di-woe-do) 
Juf Lotte:    lruwaard@o2a5.nl   (di-woe-do-vrij) 
Directie:     jhoeksema@o2a5.nl          (ma-di-woe-do-vrij) 
 

20-1 Bibliotheekbezoek groep 1 t/m 4 

7-2 School op Seef 

18-2 Rapport 

21 t/m 25 -2 Gesprekkenweek 

25-2 Poetsuurtje 

22 t/m 24 -3 Kijkochtenden 

7-4 School op Seef 

11-4 Verkeersexamen 
Kunstmenu groep 3/4 Hoornaar 

22-4 Koningsspelen 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Goede vrijdag 15 april 2022 

Paasmaandag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 
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