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Update Corona
Ondanks de versoepelingen in Nederland heeft de
PO-raad het protocol voor het basisonderwijs nog niet
aangepast. Vooralsnog houden we de voorgeschreven
maatregelen nog aan.
Gelukkig is onze groep 8 heerlijk op kamp geweest.
We overleggen nog met het bestuur de mogelijkheden
voor musical en afscheid van groep 8.
Groepsindeling volgend schooljaar
Er verandert niet zoveel aan de groepsindeling voor
volgend schooljaar; alleen op de woensdag in unit 2 komt
er een nieuwe collega.
Unit 1
ma+di+woe
Marja Mullink
do+vrij
Hella Sloksoede
Unit 2
ma+di+do+vrij
Amber Castricum
ma+di+do+vrij
Inez Winkler
woe
Hella Sloksoede
woe
Marietta Meijer
Unit 3
ma+di
Ingrid Kaandorp
woe+do+vrij
Tineke Stoel
ma+di+woe+do+vrij
Diana Lakerveld
Schoolplein
Misschien heeft u al gezien dat ons schoolplein is voorzien
van gekleurde spellijnen?
Dit is tot stand gekomen door subsidie vanuit D’Evelaer,
Sportservice Kennemerland en Gemeente Heemskerk.
Afgelopen donderdag kwam wethouder A. Schoorl langs
om de kinderen een sport&spelpakket te overhandigen.

Juffendag
Op woensdag 9 juni
vieren we alle
verjaardagen
van de juffen!

Vakantierooster 2021-2022
Helaas zat er een fout in het vakantierooster.
Hieronder vindt u de juiste versie.
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
Pasen
18-04-22
meivakantie
25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaartsdag
26-05-22 t/m 27-05-22
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
Muizen te koop
In unit 2 krijgen alle leerlingen een nieuwe muis die zij
opbergen in een eigen vakje aan de wand. Deze gaat mee
tot en met groep 8.
Indien deze kapot gaat, kunnen
ouders een nieuwe muis op school
kopen voor € 5 ,- of zelf een muis
meegeven.
Vanaf unit 2 nemen alle kinderen
zelf een koptelefoon mee. Ook deze
kan worden opgeborgen in een
eigen vakje aan de wand.
Bijlagen
• GGD-flits: coronakilo’s
• Sociaal team: Algemene informatie
• Sociaal team: Eerste Hulp Bij Administratie
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