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Agenda
di 6 jul

Oud papier

wo 7 jul

Meubelverkoop

vr 9 jul

Zomervakantie vanaf 11:45 uur

ma 23 aug

Eerste schooldag

Laatste weeknieuws
Dit is het laatste weeknieuws van het schooljaar 2020-2021.
We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waar we ook weer een poos thuis hebben gezeten, maar ook met
allerlei maatregelen te maken kregen toen we wel weer naar school mochten. Gescheiden pauzes, anderhalve meter
afstand en veel handen wassen. Maar wat hebben de kinderen het goed gedaan! We zijn ontzettend trots op hoe zij
zich flexibel hebben opgesteld, maar ook hoe ze hebben gepresteerd.
Maar ook de ouders en verzorgers verdienen een enorme opsteker. Mede dankzij jullie hebben we het jaar op een
goede manier vorm kunnen geven. Dank daarvoor!

Nieuwe leerlingen
Deze en vorige week hebben we Iris, Jesse en Natalie mogen verwelkomen op school.
We wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Oud papier
Dinsdagavond 6 juli wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg zetten!
Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Gijs (gr 5)

Qwendoline (gr 5)

vacature

Wesley (gr 7)

Xyvano (gr 2)

vacature

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Gevonden voorwerpen
Op dit moment liggen deze kledingstukken nog in de gevonden-voorwerpenbak. Herkent
u iets dat van uw zoon of dochter is, dan kan hij/zij het ophalen bij meester Bert.

Laatste schooldag
Onze oudervereniging is druk bezig met de
voorbereidingen voor de laatste schooldag.
Samen zorgen we er voor dat we op een
leuke manier het jaar afsluiten met de
kinderen. De laatste schooldag is op vrijdag 9
juli. De kinderen zijn die dag om 11:45 uur
vrij. Ze hoeven geen fruit of drinken mee te
nemen.

De dag er voor, donderdag 8 juli, heeft de Oudervereniging ook een verrassing bedacht. Wat die verrassing precies
is, gaan we nog niet zeggen, maar de kinderen hoeven die dag geen lunch mee te nemen. Wel moet er zelf fruit en
drinken voor de ochtendpauze worden meegenomen.

Voorlopig vakantierooster
De overheid heeft het vakantierooster voor het schooljaar als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 april 2022 t/m 18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

30 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart (+margedag)

26 t/m 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Hier komen nog extra dagen bij i.v.m. studiedagen van het personeel. De MR moet instemmen met die extra dagen.
Zo gauw we duidelijkheid hebben, vermelden we dat in het weeknieuws. Helaas lukt dat dus niet voor de
zomervakantie.

Ouderportaal
In dit schooljaar hebben we een pilot gedaan met een ouderportaal. In eerste instantie konden alleen ouders en de
leerkracht van groep 2 er gebruik van maken, later kwam daar ook groep 5 bij.
Wat kan je allemaal vinden in het ouderportaal?
er worden nieuwsberichten geplaatst die te maken hebben met de desbetreffende groep.
het weeknieuws verschijnt in het ouderportaal.
er worden foto's geplaatst van activiteiten.
er kunnen oudergesprekken worden gepland.
verlofaanvragen kunnen binnenkort via het ouderportaal gedaan worden.
ziekmeldingen en bezoeken aan een (tand)arts kunnen er binnenkort gemeld worden.
je kan aangeven waar je als ouders toestemming voor geeft m.b.t. beeldmateriaal.
In de nabije toekomst zullen er nog meer opties beschikbaar worden. Na de vakantie willen we alle ouders aansluiten
op het ouderportaal.

Verkoop meubilair
Verkoop van ons meubilair.
Na de zomervakantie starten wij met prachtig nieuw meubilair.
Voordat dit in onze lokalen kan, moeten we eerst het oude meubilair uit de school hebben en daar hebben we uw
hulp voor nodig.
Wij willen iedereen graag de kans geven om een uniek schoolsetje (tafel en stoel) mee naar huis te nemen. We
willen ze voor een vrijwillige bijdrage aanbieden. Het geld wat we hiervoor inzamelen willen we graag gebruiken voor
nieuwe muziekinstrumenten!
Om zeker te zijn dat er een setje voor u is kunt u er een bij groep 8 reserveren via het volgende mailadres:
Patricia.loonstra@comprix.nl

Zet in het mailtje:
Naam:
Welk setje (groep):
Hoeveel setjes:
Let op! Dit moet wel op woensdag 7 juli
tussen 8.30 uur en 12.00 uur worden
opgehaald.
U gaat hiervoor naar de achterkant van de
school waar u zult worden opgevangen door
een leerling van groep 8.
Alles wat er overblijft zal door middel van een
‘garage sale ‘ worden verkocht op woensdag
7 juli tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Hiervoor
vragen wij u om dit bericht zoveel mogelijk te
verspreiden zodat we zoveel mogelijk mensen
bereiken en dan ook zoveel mogelijk
verkopen.
Wees er snel bij want op=op!

Fijne zomervakantie
We wensen iedereen een heel fijne
zomervakantie. We hopen u allen in goede
gezondheid en onder normale
omstandigheden weer op school te
ontvangen.

