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MAANDAG 28 
JUNI 

Brief met de groepsindeling mee 

DONDERDAG 01 
JULI  

Wisselmoment – kennismaken 

met je nieuwe groep van volgend 

jaar 

VRIJDAG 02 JULI Nieuwsraket 

 

 

 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Nog drie weken en dan is dit (wederom) bijzondere 

schooljaar voorbij en kunnen de kinderen en teamleden 

genieten van de zomervakantie. De komende drie 

weken wordt er op school nog volop geleerd, gewerkt, 

gespeeld, geluisterd, gezongen en gevierd. De groepen 

zijn volop bezig met met het stamgroepthema ruimte. 

Er worden mooie ontdekkingen gedaan, vragen gesteld 

en teksten geschreven. Er wordt druk geknutseld en 

gebouwd. 

  

Ondertussen zijn de 8ste-groepers druk bezig met de 

voorbereidingen van hun afscheid. Met inachtneming 

van de coronamaatregelen gaan we er weer een mooi 

afscheid van maken. Over twee weken volgt er nog 

een uitgebreide Nieuwsraket waarin we ook laten 

weten wat het breng-en-haal-beleid voor komend 

schooljaar zal zijn. In deze extra Nieuwsraket willen 

wij u informeren over de huidige coronamaatregelen, 

het schoolreisje/sterrenfeest en  de vakantie- en 

studiedagen van schooljaar 2021-2022.  

 CORONAMAATREGELEN 

Ondanks alle versoepelingen verandert er voor het 

basisonderwijs op dit moment niets. Dat betekent dat 

de maatregelen zoals we ze nu nemen nog steeds 

gelden: Kinderen komen op gespreide tijden naar school 

en lopen zelf naar binnen. We werken ook nog steeds in 

de groepsbubbels en beperken de contacten tussen de 

groepen. Bij (lichte) klachten blijven kinderen ook nog 

steeds thuis. Hiervoor kunt u de beslisboom raadplegen. 

 
 GEEN SCHOOLREIS/STERRENFEEST DIT 

SCHOOLJAAR 
 

De bovenstaande maatregelen hebben er toe geleid 

dat, na overleg met de MR, de schoolreis en het 

Sterrenfeest dit schooljaar niet zullen plaatsvinden. In 

de vorige Nieuwsraket is al aangegeven dat het 

verplaatsen van de schoolreis naar het nieuwe 

schooljaar een serieuze optie is. Momenteel is de 

administratie druk bezig om een goed financieel 

overzicht te krijgen. De administratief medewerkster 

hoopt nog dit schooljaar u hier verder over te 

informeren. Het Sterrenfeest is normaal een feest waar 

we allemaal (kinderen, teamleden, ouders) samen 

komen. Elkaar ontmoeten, vieren & presenteren. Voor 

elkaar en door elkaar. Door de coronamaatregelen is dit 

niet mogelijk. Wij zijn aan het onderzoeken op welke 

wijze we in de eerste fase van het nieuwe schooljaar 

een feest kunnen organiseren. Waar we allemaal bij 

kunnen zijn. We sluiten het jaar dus kleiner af in onze 

MAANDAG 21 
JUNI 

Portret mee (en facultatieve 
gesprekken) 



 

 

eigen groep. De wisselmomenten (meedoen in de 

nieuwe stamgroep) gaan wel door. 

 
 BELANGRIJKE DAGEN, VAKANTIES EN 

STUDIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-
2022 

Start schooljaar maandag 23 augustus 

 Informatieavond: dinsdag 14 september 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 22 
september 

 Bovenbouwkamp: week 39: in de week van 27 
september 

 Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 12 
november 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 06 
december 

 Kerstvakantie: kinderen vanaf 24 devcember 
12:00 vrij t/m 07 januari 

 voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 25 februari 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 16 maart 

 Goede vrijdag ( 15 april) & 2e Paasdag ( 18 
april) 

 meivakantie: 25 april t/m 06 mei 
 Hemelvaart  26 mei & 27 mei  
 Tweede pinksterdag: 06 juni 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 07 juni 

 Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 17 juni 

 zomervakantie: Vanaf 15 juli 12:00 

 

 
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties: 
 
……………………………………………………………………………. 
Wij hopen jullie komende tijd allemaal in goede 
gezondheid te zien en te spreken.  
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
Yno en Eva 
 
 
 


