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• Schoolfotograaf  

Afgelopen maandag is de schoolfo-

tograaf geweest. Groep 2 was niet 

aanwezig op school, juf Angelien 

was ziek en er was helaas geen 

vervanging te regelen. Er wordt 

een nieuwe afspraak gemaakt voor 

deze groep. De leerlingen die 

maandag ziek thuis waren mogen 

dan ook nog op de foto, zodat u 

dan in ieder geval de individuele 

foto voor uw kind kunt bestellen.  

 

        
•  Studiedagen  

Volgende week donderdag 24 juni 

hebben we een studiedag en zijn de 

kinderen dus allemaal vrij. Ook 

woensdag 30 juni is er nog een stu-

diedag en hebben ze een extra 

dagje vrij.  

 

• Overzicht studiedagen 

schooljaar 2021-2022 

Inmiddels liggen de studiedagen 

voor het komende schooljaar ook 

vast en kunnen we u de volgende 

data doorgeven: 

Woensdag 13-10-2021 

Maandag 06-12-2021 

Vrijdag 18-02-2022 

Dinsdag 05-04-2022 

Woensdag 29-06-2022 

De vrije ochtenden voor de groe-

pen 1 t/m 4 vervallen.  

De vrijdagmiddag voor de zomer-

vakantie is ook vrij dat is op vrijdag 

23-07-2022.  

 

• Schoolkampen, themadagen 

en het zomerfeest 

Volgende week dinsdag is er voor 

de groepen 1 en 2 weer het jaar-

lijkse zomerfeest. Mocht het slecht 

weer zijn dan wordt het donderdag 

1 juli of dinsdag6 juli. Het thema is 

dit jaar: Sprookjes, we wensen de 

kleuters vast heel veel plezier!  

   
In de week van 5 t/m 9 juli gaan de 

groepen 3 t/m 8 er op uit. De 

meeste gegevens die we nodig heb-

ben van de kinderen staan in Parro, 

het is dus niet meer nodig om een 

formulier in te vullen. Wel willen 

we u het volgende vragen alsnog 

door te geven aan de leerkracht 

van uw kind indien nodig: 

- als uw kind allergieën heeft waar-

van wij (nog) niet op de hoogte zijn 

- als uw kind gedurende de thema-

dag of het schoolkamp medicijnen 

in moet nemen 

-voor de groepen 6 t/m 8: als uw 

kind geen zwemdiploma heeft 

Eventuele medicijnen (met tijdstip 

en hoeveelheid van innemen) graag 

op de dag zelf afgeven aan de leer-

kracht van uw kind.  

 

• Vertrektijden en andere info  

Natuurlijk wilt u graag uw 

kind(eren) uitzwaaien als ze met de 

bus op reis gaan, dat vinden wij ook 

heel erg gezellig. Via de leerkracht 

van uw kind krijgt uw kind binnen-

kort een informatiebrief mee 

waarin de vertrek- en ophaaltijden 

staan. Voor de groepen  6 t/m 8 

geldt dat de kinderen een kamp-

boekje mee naar huis krijgen. Leest 

u dit alstublieft goed door; er staan 

uiteraard de tijden in, maar ook wat 

de kinderen mee moeten nemen.   

Denkt u er aan om uw kind(eren) 

thuis na terugkomst goed te contro-

leren op teken?  

Tot slot nog dit: als we weer terug 

zijn willen we dat de kinderen opge-

haald worden door een volwassene, 

niemand mag alleen naar huis!  

We wensen alle groepen alvast 

enorm veel plezier en heel mooi 

weer!  

 

• Gym 

Op de dagen dat uw kind 9buiten) 

gym heeft is het voor de veiligheid 

van uw kind verplicht om buiten 

dichte (sport) schoenen te dragen.  

 

• Warm…….. 

Het is en blijft ook behoorlijk warm 

de komende dagen en wellicht ook 

de komende weken. We willen u 

daarom vragen uw kind ’s morgens 

thuis goed in te smeren; we spelen 

immers toch een kwartiertje buiten 

en de leerlingen die gebruik maken 

van de TSO ook tijdens de middag-

pauze een half uur. Ook mag ieder 

kind een flesje of beker water mee-

nemen naar school; als het zo warm 

is moet iedereen goed drinken ten-

slotte.  

         
Bijlage: 

- nieuwsbrief Spel& 

Kalender:                                      

- extra nieuwsbrief groepsindeling: 

vrijdag 25 juni 

- volgende nieuwsbrief: woensdag 30 

juni of donderdag 1 juli 

- van 14 t/m 25 juni: afname Cito 

toetsen  
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, Bart en Rian 


