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Groepen 5. 5/6 en 6,
De huidige groepen 5, 5/6 en 6 worden komend jaar verdeeld over 4 groepen. Wij starten dan met 2
groepen 6 van ongeveer 20 leerlingen en 2 groepen 7 van ongeveer 24 leerlingen. Dit is een mooie
ontwikkeling die we kunnen realiseren door de NPO gelden die vrijkomen vanuit de overheid. Wij
hopen de vacatureruimte die hierdoor ontstaat snel te kunnen opvullen. De verwachting is dat
uiterlijk over 4 weken alles bekend is.
Juf Mandy
Juf Mandy gaat ons helaas verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school.
Natuurlijk gaan wij en de kinderen haar ontzettend missen, maar gunnen haar deze mooie stap in
haar carrière. Succes juf Mandy!
Studiedagen 17 en 18 juni
Zoals u weet zijn de laatste studiedagen van dit schooljaar op 17 en 18 juni. De studiedag van 16 juni
is komen te vervallen en is nu omgedoopt tot meester/ juffendag.
Op 17 juni zal het team het schooljaar evalueren en op 18 juni hebben wij onze teamdag.
Vakanties en studiedagen schooljaar 2021- 2022
30 en 31 augustus:
Studiedagen voor het team
16 t/m 24-10:
Herfstvakantie
25-12 t/m 9-01:
Kerstvakantie
25-02 t/m 6 maart:
Voorjaarsvakantie
15-4 t/m 18-4:
Pasen
23-4 t/m 8-5:
Meivakantie
26 en 27 mei:
Hemelvaart
9-07 t/m 21-8:
Zomervakantie
Zoals u ziet zijn er komend schooljaar nauwelijks studiedagen gepland, omdat het een kort schooljaar
is (39 weken) is hier ook geen tijd en ruimte voor. Dit betekent ook dat er geen ruimte is voor
bijvoorbeeld een extra vakantieweek of een extra vrije middag.
Groep 8
Op 21, 22 en 23 juni gaat groep 8 op kamp naar Austerlitz. Op vrijdag 25 juni gaan zij naar de Efteling.
Wat fijn dat dit, wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, mogelijk is.
Belangrijke data
16 juni
17 en 18 juni
21, 22, 23 juni
7 juli
12 en 13 juli
14 juli
16 juli
1 september

Meester-/ juffendag
Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij
Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Kennismaken nieuwe leerkracht
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie
Eerste schooldag

