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• Vakantierooster 2021-2022 

Wat later dan u van ons gewend 

bent ontvangt u in deze nieuws-

brief het vakantierooster voor ko-

mend schooljaar.  

Herfstvakantie 23-10 t/m 31-10 

Kerstvakantie 25-12 t/m 9-1  

Voorjaarsvakantie 27-2 t/m 6-3  

Pasen 15-4 t/m 18-4  

Meivakantie 23-4 t/m 8-5  

Hemelvaart 26 –5 en extra dag op 

27 –5  

Tweede Pinksterdag 6 juni  

Zomervakantie 23-7 t/m 7-9 

De studiedagen en andere bijzon-

derheden staan nog niet allemaal 

vast; zo gauw deze definitief zijn 

zetten we ook deze data voor u in 

de nieuwsbrief. 

 
 

• Herinnering onderbouw vrij 

Denkt u er aan dat de groepen  

1 t/m 4 aanstaande vrijdag 12 

maart vrij zijn? We wensen u vast 

een fijn lang weekend! 

 

• Kennismaken met de direc-

teur 

Afgelopen vrijdag 5 maart kon u, zij 

het digitaal, kennis maken met 

onze directeur Bart Broos. Een 

aantal ouders hebben van de gele-

genheid gebruikt gemaakt en digi-

taal een fijn gesprek met Bart ge-

voerd. Op maandag 15 maart  

tussen 13.00 uur en 14.00 uur is er 

weer een online gelegenheid om 

kennis te maken. U kunt inbellen 

via de volgende link: 

https://meet.google.com/kai-

exxk-vdy  
 

• Inschrijven broertjes en zus-

jes 

Inmiddels zijn we al weer druk be-

zig met de voorbereidingen voor 

het nieuwe schooljaar. Hiervoor is 

het ook prettig voor ons om te 

weten hoeveel kleuters in gaan 

stromen. Heeft u het jongere 

broertje of zusje van uw school-

gaande kind nog niet ingeschreven, 

dan kunt u dat doorgeven aan Bart 

of Rian. Zij sturen u dan digitaal 

een inschrijfformulier.  

 

  
 

• Rapportgesprekken groepen 

1 en 2  

In de week van 29 maart t/m 1 april 

(echt waar!) vinden de tweede rap-

portgesprekken voor de ouders 

van de leerlingen van de groepen 1 

en 2 plaats. Deze worden digitaal 

gehouden. U kunt zich hiervoor in-

schrijven via Parro vanaf maandag 

22 tot en met vrijdag 26 maart. 

Voor leerlingen uit groep 1 die pas 

op school zijn wordt in deze week 

het kennismakingsgesprek of het 6 

weken gesprek gevoerd. Ook de 

ouders van deze leerlingen mogen 

zich hiervoor inschrijven via Parro.  

Om in het gesprek te komen moet 

u inloggen via het MOO account 

van uw  kind. De vergadernaam is 

de voornaam van uw kind.  

 

• Hulp gevraagd 
Bent u als ouder werkzaam in de com-

municatie, PR of vormgeving? Vindt u 

het leuk om hierin wat te betekenen 

voor de school? De werkgroep PR wil 

graag met u in contact komen om te 

werken aan het nieuwe toekomstige 

gezicht van de Spelwert. Heeft u inte-

resse of wilt u meer weten stuur dan 

een mailtje naar directie@spelwert.nl 

 
• Bijlage veilig in het verkeer 

In de bijlage vindt u een artikel  

“Veilig in het verkeer” van Gerline 

Bax, jeugdverpleegkundige van de 

GGD. 

 
 

Bijlagen: 

- Veilig in het verkeer 

- Nieuwsbrief Spel& maart en april 

 

Kalender: 

- 1 t/m 26 maart: afname Cito M 

toetsen groepen 3 t/m 7 

- Vrijdagochtend 12 maart: groepen 1 

t/m 4 vrij  

- 29 maart t/m 1 april: rapportge-

sprekken groepen 1 en 2 

 
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, 

 

Bart en Rian 

https://meet.google.com/kai-exxk-vdy
https://meet.google.com/kai-exxk-vdy

