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Datum Activiteit 

Di 06 juli Doorschuifmoment 10.30u-
12.00u 

Woe 07  juli ’s morgens generale 
musical 
Musical groep 8 

Do 08 juli Laatste feestelijke 
schooldag 

Vrij 09 juli Alle groepen om 12.00u uit. 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

  
Dit is de voorlaatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. Wat een mooie start deze week 

met het schoolreisje en de leerlingen van 

groep 7/8 die op kamp gingen! Beide 

activiteiten zijn top verlopen! 

 

Volgende week is de laatste week van dit 

bijzondere schooljaar. We hebben nog een 

aantal activiteiten voor de boeg, nl. het 

doorschuifmoment, de musical en de laatste 

feestelijke schooldag. Zoals bij u bekend, zal 

Juf Frederica volgende week tijdens de laatste 

feestelijke schooldag afscheid nemen van de 

leerlingen. 

 

Op naar de laatste schoolweek! 

 

Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

Personele zaken 
Deze week hebben wij de procedure voor de 
onderwijsassistent (inzet op basis van de NPO-
gelden) afgerond. Juf Jenny Stuger zal ons 
team in 2021-2022 gedurende de ochtenden 
ondersteunen. 
 
Wij wensen juf Jenny heel veel (werk-)plezier 
op onze school! 
 
 
 

Overzicht studiedagen 2021-2022 
We hebben volgend jaar de volgende 
studiedagen ingepland: 
-ma 06-09-2021 
-do 25-11-2021 / vrij 26-11-2021 
-woe 12-01-2022 
-vrij 18-02-2022 
-di 05-07-2022 
 
De leerlingen zijn tijdens de studiedagen vrij 
van school. Noteert u deze data in uw agenda 
s.v.p.? 
 
Jaarkalender: 
De jaarkalender voor het 
schooljaar 2021-2022 is klaar. 
Deze gaat in de laatste week mee 
met de oudste van het gezin. 
In deze jaarkalender staan bijna 
alle activiteiten die op school plaatsvinden. 
Waar we helaas nog geen overzicht van 
hebben zijn de workshops van Scala. Zodra 
deze binnen zijn zullen we ze per groep naar 
de ouders communiceren. 
 
Doekoe-actie: 
Donderdagochtend heeft de leerlingenraad de 
bestelling geplaatst met het geld van de 
Doekoe-actie. Leuk boodschappen doen als je 

niet zelf hoeft te betalen       
Vanuit het team is de keuze gevallen op een 
speel-leerset en een set pilonnen. 
De kinderen kozen meteen een ballenpomp 
en na wat wikken en wegen is gekozen voor 
een soft hockey set. 
Na de zomervakantie kunnen we de spullen 
ophalen. 
 
Schoolfoto’s: 
Gisteren hebben de kinderen de inlogcode van 
de schoolfotograag meegekregen. 
Let er op: deze code blijft een half jaar geldig, 
daarna worden ze uit het systeem gewist. 
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Jarigen 
Donderdag 8 juli zijn Twan en Ines jarig. Twan 
wordt alweer 11 en Ines wordt die dag 10 jaar. 
Een hele gezellige dag samen! 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 


