06-07-2021
JULI
Woensdag 7 juli
Vrijdag 9 juli
Dinsdag 13 juli t/m vrijdag
16 juli
Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli
Maandag 19 juli en dinsdag 20 juli
Dinsdag 20 juli
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli

Rapport
Creamiddag 3-4
Kamp groep 8
Adviesgesprekken groep 7 (groep 7L laatste schoolweek)
10-minuten gesprekken optioneel
Sportdag
Uitglijden groep 2
Afscheid groep 8
Vrije dag, start zomervakantie.

Studiedagen en kleutervrije vrijdagen 2021-2022
Herfstvakantie
Ma 25-10-2021
Kerstvakantie
Ma 27-12-2021
Voorjaarsvakantie
Ma 28-02-2022
Pasen
Vrij 15-04-2022
Meivakantie
Ma 25-04-2022
Hemelvaart
Do 26-05-2022
Pinksteren
Ma 06-06-2022
Junivakantie
Ma 13-06-2022
Zomervakantie
Ma 25-07-2022
Kleutervrije vrijdagen:
- Vrijdag 10 september 2021
- Vrijdag 10 december 2021
- Vrijdag 21 januari 2022
- Vrijdag 25 maart 2022

t/m vr 29-10-2021
t/m vr 07-01-2022
t/m vr 04-03-2022
t/m ma 18-04-2022
t/m vr 06-05-2022
t/m vr 27-05-2022
t/m vr 17-06-2022
t/m vr 02-09-2022

Studiedagen:
- Vrijdag 24 september 2021
- Dinsdag 5 oktober 2021
- Maandag 1 november 2021
- Vrijdag 4 februari 2022
- Vrijdag 1 juli 2022 studiemiddag. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
- Maandag 4 juli 2022
- Vrijdag 22 juli 2022

Optionele oudergesprekken
Mocht u nog behoefte hebben aan een oudergesprek naar aanleiding van het rapport van uw
kind(eren), dan kunt op eigen initiatief een gesprek aanvragen voor maandag 19 of dinsdag 20 juli bij
de leerkracht van uw kind(eren). We vinden het belangrijk om goed te communiceren met u over de
ontwikkeling van uw kind. Voel u daarom welkom om een gesprek aan te vragen.

Foto’s Ouderportaal
U kunt voor 26 juli nog foto’s van Ouderportaal downloaden. Na deze datum zullen alle foto’s
verwijderd worden.

Hulp in de schooltuin gevraagd!
Het schoolplein staat er prachtig bij met al haar bloemen! Zaterdag 17 juli gaan we van 9.30 – 11.30
uur aan de slag in de schooltuin. We kunnen u hulp goed gebruiken en we hopen dan ook dat er veel
ouders zich aanmelden. U kunt zich aanmelden bij j.reijs@skpo.nl

Rapportage groepen 1-2
De kinderen van groep 2 krijgen aan het einde van dit schooljaar hun plakboek mee naar huis. Nieuw
dit jaar is dat het is aangevuld met de ouderrapportage van ons observatiesysteem Kijk! I.v.m. het
corona jaar ziet u hier alleen de laatste registratie.
De kinderen van groep 1 krijgen nu voor het eerst een portfolio mee naar huis. In deze map
verzamelen we mooie werkjes, leuke momenten en ook de ouderrapportage van ons
observatiesysteem Kijk!
Woensdag 7 juli krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis, graag de biebtas deze dag
meegeven. Jullie mogen de map een week thuis houden. Uiterlijk woensdag 14 juli verwachten we
het portfolio weer netjes terug op school.

Sportdag dinsdag 20 juli op sportveld Sint-Joriscollege
Op dinsdag 20 juli 2021 hebben we weer een super sportdag georganiseerd voor alle kinderen uit
groep 3 t/m 8. In de ochtend vinden de individuele sportactiviteiten plaats. Ieder kind krijgt hiervan
een diploma. Vervolgens strijden in de middag de parallelgroepen per leerjaar tegen elkaar om een
wisselbeker. De dag wordt geopend met een gezamenlijke warming-up en afgesloten met een
spetterende wedstrijd tussen de leerlingen van groep 8 en leerkrachten/begeleiders. En ten slotte is
er natuurlijk de prijsuitreiking!
Hierbij een aantal aandachtspunten:
-

-

-

De kinderen komen op eigen gelegenheid naar het adres van de sportdag: het SintJoriscollege aan de Roostenlaan 296. Volg daar de pijlen naar het sportveld. De kinderen
moeten daar ook weer worden opgehaald.
De sportdag begint om 08:45 uur en eindigt om 14:45 uur. Wanneer de kinderen met de
auto worden weggebracht /opgehaald dan kunt u parkeren bij de school of eventueel
parkeren tegenover de school op de parkeerplaats van Sportpark de Heihoef.
Wanneer de kinderen en de begeleiders van de sportdag met de fiets komen, dan adviseren
we om niet de grote fietsenstalling aan de rechterkant van het St. Joriscollege te gebruiken,
maar kunnen de fietsen links van het gebouw in de stalling worden geplaatst. Volg de
borden naar de fietsenstalling voor de Talismankinderen.

-

-

-

Kinderen verschijnen in hun Talisman T-Shirt, een sportbroek en sportschoenen (laat reserve
kleding meenemen, de kans is groot dat de kinderen nat gaan worden).
Kinderen moeten een lunchpakket meenemen en voldoende drinken. Het is mogelijk om
meegenomen flesjes na te vullen met water.
Kinderen graag thuis al insmeren bij erg zonnig weer.
Kinderen moet zich melden bij hun juf of meester die hen opwacht bij het klassenbordje op
het sportveld. Benieuwd wie de wisselbeker heeft gewonnen? Kom dan rond 14:40 uur
kijken naar de prijsuitreiking!
Gaat uw kind die dag naar de voor en/of naschoolse opvang, communiceer hier dan tijdig
over met opvang en leerkracht. Wij nemen ook contact op met de opvang om
misverstanden te voorkomen.
EHBO post is aanwezig.
Ouders die zich als begeleider hebben aangemeld krijgen nog uitgebreide informatie over de
sportdag.

Wij wensen iedereen veel plezier en laten we dit met zijn allen tot een groot succes maken! Let op:
Bij slecht weer hoort u via de leerkracht van uw kind dat de sportdag niet doorgaat, uiterlijk
maandag 19 juli om 15:00 uur. Bij geen bericht gaat de sportdag dus gewoon door.
Tot dinsdag 20 juli,
De sportdagcommissie

Stichting Het Amuletje

Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 gaat het Amuletje werken met een nieuw administratiesysteem.
U als ouders zult hier weinig van merken. Wat anders wordt is dat wij niet meer werken met
strippenkaarten. Wel blijft het mogelijk om incidenteel over te blijven. Deze flexibele dagen worden
per facturatieperiode in rekening gebracht. U hebt dus nooit meer te weinig strippen en hoeft geen
kaarten meer aan te vragen als de strippen op zijn. Als u kind in een facturatieperiode 3x overblijft
worden deze 3x gefactureerd.
De strippen die u kind(-eren) nog heeft/hebben staan worden binnenkort aan u uitbetaald.
Mocht er in het nieuwe schooljaar iets niet duidelijk zijn voor u, laat het dan even weten.
Zoals elk nieuw schooljaar zijn wij weer op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Mocht dit iets voor u
zijn om ons 1 of meerdere keren per week een uurtje te willen helpen dan houden wij ons
aanbevolen. Als u zelf niet in de gelegenheid bent maar er zijn grootouders die dit leuk zouden
vinden zijn ook zij van harte welkom. Leuke bijkomstigheid is dat u of de grootouder hier een
vrijwilligersvergoeding voor krijgt en de kinderen blijven die dag gratis over.
Als u meer informatie wil kunt u contact opnemen met mij per mail of mij bellen.
Ien Vercauteren
06-36448403
i.vercauteren-heijnen@skpo.nl

Nieuws van de bibliotheek

Nieuws van Lumens

Uitnodiging Onlinebijeenkomst voor ouders.
woensdag 14 juli 10.30-11.30 uur.
Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van
0-6 jaar.
Aanmelden kan via de link onderaan de uitnodiging.
Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds het
speelgoed afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de onlinebijeenkomst.
Hoe kan je als ouder je kind helpen, om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
Klik op de onderstaande link om je aan te melden.
aanmeldformulier themabijeenkomst sociaal emotionele ontwikkeling

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:
Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
Karin Lasaroms: 0651056222 k.lasaroms@lumenswerkt.nl
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op! Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)

