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juli 
Wo. 14 juli  Afscheidsmusical groep 8 
Vr. 16 juli  Uitspringen kinderen groep 8  13.30 uur 
  Uitgave 2e rapport 
Ma. 19 juli  Doorschuifmoment kinderen groep 1 t/m 7 

 
Do. 22 juli  Laatste schooldag  
  Kinderen om 12.30 uur vrij 
Vr. 23 juli t/m  Zomervakantie 
vr. 3 sept.  
Ma. 6 sept. Start nieuwe schooljaar

Afscheidsmusical                                                                                                                                                      
De kinderen van groep 8 zijn al lange tijd samen met juf Elske bezig met het oefenen van hun 
afscheidsmusical. Het ziet er allemaal heel goed uit en a.s. woensdag is het dan zover!                                                 
Dan staat hun optreden om 19.15 uur gepland in de Zandput.                                                                        
Natuurlijk moeten we rekening houden met de nodige coronavoorschriften, maar we vinden het heel 
fijn dat de ouders en naaste familie/vrienden er bij kunnen zijn.                                                                    

Vrijdagmiddag om 13.30 uur springen de kinderen van groep 8 de school uit, bijna de vakantie in.                          
De ouders van groep 8 zijn hierbij van harte welkom!                                                                                     
Belangrijk blijft om goed op de onderlinge afstand te letten.                                                                                       
Op de laatste schooldag van donderdag 22 juli zijn de kinderen van groep 8 er weer om te helpen bij 
de vossenjacht.                                                               

Doorschuifmoment                                                                                                                
Volgende week maandag van 10.30 – 11.30 uur schuiven de kinderen een groep door.                         
Om alvast wat te wennen maken zij dan kennis met hun leerkracht(en) van volgend schooljaar. 

Laatste schooldag                                                                                                                                        
Zoals u weet gaan we de laatste schooldag weer zo feestelijk mogelijk maken!                                            
Het thema is: Vakantie. De kinderen mogen natuurlijk verkleed naar school komen.  

 

Het is de bedoeling dat de kinderen op de gewone tijd 
naar school komen en naar de klassen gaan.             
Om 8.45 uur starten de diverse onderdelen. Er zijn 3 
onderdelen: vossenjacht, hindernisbaan/spelletjes en 
film. Tussen de middag eten de kinderen op school.   
Zij hoeven verder niets mee te nemen. Om ongeveer 
12.30 uur staat de eindtijd gepland. Daarna is er de 
mogelijkheid om op het schoolplein afscheid te 
nemen van de leerkrachten, in het bijzonder natuurlijk 
van juf Maaike en meester Daan! 

Op de volgende bladzijde het vakantieoverzicht en de studiedagen voor volgend schooljaar. Na de 
zomervakantie ontvangt u natuurlijk weer de schoolkalender waar alles nogmaals in staat vermeld. 

Voor straks iedereen een hele fijne vakantie gewenst! 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 



 
 

Vakanties 2021 - 2022     

Vakantie  data 

Herfst 25/10 – 29/10 

Kerst 27/12 – 07/01 

Voorjaar 28/02 – 04/03 

Pasen  15/04 – 18/04* 

Meivakantie 25/04 - 06/05 

Hemelvaartsdag 26/05 - 27/05 

Pinksteren 06/06 - 07/06 

Zomer 25/07 – 02/09 

Dag van de Leraar  
Studiedag  Primas 

05 /10 /2021 
23 /03 /2022 

Studiemiddag 3  
Studiedagen 2 

12 /10 /2021 middag 
21 /10 /2021 middag 
01 /02 /2022 middag 
18 /11 /2021 dag 
07 /06 /2022 dag 

  

*Of: Goede Vrijdag KinderMattheus en Pasen t/m 19/4 : even afwachten of het kan. 

 
 

 
De stormbaan voor de laatste schooldag 


