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Belangrijke data:  
 

1 t/m 16 mei: Meivakantie 

24 t/m 26 mei: Pinksteren en studiedag 
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Vakantierooster 2021-2022 

Vakantierooster 2021-2022 

Zomervakantie  Za 10-07-2021 t/m zo 22-08-2021 

Herfstvakantie  Za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021 

Kerstvakantie  Za 25-12-2021 t/m zo 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie  Za 19-2-2022 t/m zo 27-02-2022 

Paasweekend  Vr 15-04-2022 t/m ma 18-04-2022 

Koningsdagweek met 
aansluitend meivakantieweek  
inclusief Bevrijdingsdag en 2 
studiedagen 

 Za 23-04 t/m zo 08-05-2022 

Hemelvaartweek  Za 21-5-2022 t/m zo 29-5-2022 

Pinksterweekend  Za 4-6-2022 t/m di 07-06-2022 

Zomervakantie  Za 16-07-2022 t/m zo 28-08-2022 

Eerste schooldag   Maandag 29 augustus 2022 

 

Vrije dagdelen (alleen voor de kinderen) 

Vrijdagmiddag voor kerst 24-12-2021 

Vrijdagmiddag voor zomervakantie 15-07-2022 

Studiedagen voor de leerkrachten 
We hebben een aantal momenten aan de vakanties, weekenden gekoppeld en verzoeken u 
daarbuiten i.v.m. de leerplicht geen extra aanvragen voor vrije dagen in te sturen   

Maandag 20-09-2021                            gr 1 t/m 8 Nationaal onderwijsplan tussenstand 

Datum in oktober volgt                         gr 1 t/m 8 i.v.m. Stichtingsafspraak 

Vrijdag 12-11-2021                                gr 1 t/m 8 Meerbegaafden/administratie/breinhelden 

Maandag 10-01-2022                            gr 1 t/m 8 Verdiepend taal/lezen binnen thema`s 

Vrijdag 18-02-2022                                 gr 1 t/m 8 Trendanalyse 

Studie tweedaagse 25 en 26-06-2022 gr 1 t/m 8 Schoolontwikkeling 

Woensdag 08-06-2022 na Pinksteren                   
gr 1 t/m 8 

Evaluatie en vooruitblik 

 

Verplaatste dagdelen  

Donderdagmiddag voor de kerst 
12.00-14.15 wordt 17.00-19.00 

23-12-2021 

Donderdagmiddag van de Fancy Fair 
12.00-14.15 wordt 18.30-uitlopend naar 21.30 

24-3-2022 
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Bewegingsonderwijs 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Het is een bijzondere tijd en daardoor zullen sommige afspraken een beetje weggezakt zijn. 
Daarom hieronder nog een keer de afspraken die zijn gemaakt voor het bewegingsonderwijs. 

• In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt of gympakje. 

• Draagt iedereen zaalschoenen. Wij raden het dragen van turnschoentjes af, ivm gladde 

onderkant. 

• Sieraden zijn af tijdens het gymmen en wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies. 

• Lang haar in een staart met elastiekje.  

• Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een briefje 

van de ouders/verzorgers mee.  

• Met mooi weer standaard binnen- en buitenschoenen mee. Binnen schoenen mogen ook 

naar buiten mits ze daarna weer goed worden schoongemaakt.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Meriam Groot 
Bewegingsconsulent  
Aanwezig op dinsdag en woensdag 
  

Rooster schoolzwemmen 
Deze week start het schoolzwemmen weer. 
In het schema hieronder ziet u wanneer welke klas aan de beurt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5 

 

Donderdag 
13.45- 14.15 uur 

Groep 6 a 

 

Donderdag 
12.45- 13.15 uur 

Groep 6 b 

 

Donderdag 
13.15- 13.45 uur 

Groep 7 Dinsdag  
13.45-14.15 uur 
 

Groep 8 a 

 

Dinsdag 
12.45- 13.15 uur 

Groep 8 b 

 

Dinsdag 
13.15- 13.45 uur 
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Stil en verdrietig zijn we bij het afscheid van 

             Erik-Jan Deurloo 

                                                               

Boven de kaart stond dit prachtig passende gedicht bij zijn in het leven staan 

  

Vandaag is  de dag 

Hij komt maar een keer 

Morgen dan is het 

Vandaag al niet meer 

Niet zeuren, geniet 

Van het leven , het mag 

Maar doe het vandaag 

Want vandaag is de dag 

 

Op 1 mei 2021 hebben Silvie uit groep 8b en Benjamin (oud-leerling) helaas veel te vroeg afscheid 

moeten nemen van Erik Jan Deurloo, die samen met Marloes en zijn andere kinderen een liefdevol 

en warm thuis maakte. Zijn grenzeloze positiviteit, liefde en warmte bleef hij doorgeven en zal ook bij 

hen blijven in liefdevolle herinneringen. 

Wij wensen hen samen heel veel kracht en warmte toe om zonder hem verder te gaan. Namens 

leerlingen, ouders en team is er een advertentie geplaatst en zijn er bloemen en een bezoek gebracht 

De leerlingen van de groep zullen Silvie ieder op hun eigen manier proberen te steunen. 


