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Update Corona
Onlangs is bekend geworden dat dat de coronatests voor
kinderen vriendelijker zijn geworden: geen wattenstaafje
meer diep in de neus.
We hopen dat u daarom uw kind(eren) bij klachten
sneller zou willen laten testen zodat ze bij een negatieve
uitslag weer naar school kunnen.
Kampioenschap eitje-tik 2021
Vandaag hebben wij volgens traditie ons kampioenschap
eitje-tik gehouden. De winnaar is: Machiel Dankelman!
Op de foto staan de 8 finalisten.

Vragenlijst tevredenheid
In de maand april ontvangen ouders
een vragenlijst waarmee de
oudertevredenheid wordt gemeten.

Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is door de
medezeggenschapsraad vastgesteld.
studiedag 1
herfstvakantie
studiedag 2

06-10-21
18-10-21 t/m 22-10-21
25-10-21
(aansluitend aan de herfstvakantie)
vrije middag
23-12-21
(12:00 uur vrij, ’s avonds kerstdiner)
vrije dag leerlingen
24-12-21
(voorafgaand aan de kerstvakantie)
kerstvakantie
27-12-21 t/m 07-01-22
studiedag 3
18-02-22
(voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
voorjaarsvakantie
21-02-22 t/m 25-02-22
Goede Vrijdag +Pasen
15-04-22 t/m 18-04-22
Koningsdag
27-04-22
meivakantie
25-04-22 t/m 06-05-22
(inclusief Hemelvaartsdag)
Pinksteren
06-06-22
studiedag 4
22-06-22
vrije dag leerlingen
15-07-22
(voorafgaand aan de zomervakantie)
zomervakantie
18-07-22 t/m 26-08-22

Avondvierdaagse 2021
Zie de bijlage bij deze
nieuwsbrief.

Met pensioen
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april houden wij de
koningsspelen. Het zou leuk zijn als
alle kinderen in oranje kleding op
school komen!
Vacature medezeggenschapraad
Marlous Beemsterboer en Peter de Groot willen na drie
jaar grote inzet voor en betrokkenheid bij het schoolbeleid
het stokje graag doorgeven aan twee nieuwe ouderleden
van de medezeggenschapraad.
Wilt u alvast nadenken of dit iets voor u is?
De vacature met informatie volgt nog.

Onze conciërge John Koning stopt
per vandaag met werken en gaat
genieten van zijn welverdiende
vrije tijd.
John wordt hartelijk bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor de
school!

John wordt opgevolgd door Edwin Dirksen, tevens
conciërge op De Kariboe en De Zevenhoeven.
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