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Activiteit:

Ma t/m Vr

20 t/m 22

Centrale Eindtoets groep 8

Vrijdag

23-04

koningsspelen

Zaterdag t/m
zondag

24-04 t/m Meivakantie
09-05

Tijd:
Groep 1 t/m 8
Alle kinderen vrij

Studiedag
Afgelopen vrijdag hadden wij een studiedag.
Op deze dag zijn we met elkaar (in bubbels) in gesprek geweest over
thuisbetrokkenheid. In een 3-jarig traject zijn wij met dit thema bezig. We kijken
hoe wij u, als ouder, meer bij de (lees)ontwikkeling van uw kind kunnen betrekken.
Dit levert mooie inzichten op, die wij gaan vertalen naar interventies.
Het grootste deel van de dag hebben de kernwaarden, “Wij gaan voor KLASSE”
(kindgericht, leren leren, autonomie, samen, sociaal en emotioneel) gekoppeld aan de
droomschool van 2024. Hierbij hebben we teruggekeken naar alle ervaringen van dit
schooljaar en het werken binnen ons concept. Deze mooie gesprekken hebben veel
inzichten opgeleverd, die we nu gaan vertalen naar de komende jaren. Daarover later
meer.
De dag hebben we afgesloten met een uurtje online Pubquiz. Het was
lang geleden dat wij als team ook iets informeels hadden gedaan met
elkaar.
Het was een waardevolle, inspirerende en fijne dag met elkaar.

Irma Peters

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder alvast het vakantierooster voor het
schooljaar 2021 – 2022. De vrije dagen voor de
onderbouw en de andere studiedagen zullen gedeeld
worden in de schoolkalender aan het eind van het
schooljaar.
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
studiedag stichting
tweede paasdag
meivakantie incl. Koningsdag
hemelvaartsdag
tweede pinksterdag
Zomervakantie

ma 25-10-21 t/m vr 29-10-21
ma 27-12-21 t/m vr 07-01-22
ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
25 maart 2022
ma 18-04-22
25-4-2022 t/m vr 06-05-22
do 26-05-22 t/m 27-05-22
ma 06-06-22
ma 25-07-22 t/m vr 02-09-22

DE JARIGEN VAN DEZE WEEK
09-04
11-04
11-04
11-04
13-04
14-04
14-04

Jayden Berensen
Elise Bergman
Mohammed Yiaar
Erwin Prenkaj
Dami-Jan van Essen
Melle Bosch
Jeroen Wajon

Gr. 3
Gr. 1B
Gr. 3
Gr. 4
Gr, 3
Gr. 6A
Gr. 8B

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

