
Mededelingen 
De maandkalender van februari is helaas zo goed als leeg. We hopen natuurlijk dat we de school wel 
weer vol hebben vanaf 8 februari, maar dit is nog even afwachten.  
Ondertussen wel een aantal mededelingen: 
 
Online les 
Vanaf vorige week woensdag hebben we het online les geven 
aangepast en krijgen alle leerlingen, vanaf groep 3, vanaf 8.45  
uur les. Wij zijn enthousiast over deze manier van werken en 
we krijgen ook van veel ouders en kinderen positieve reacties. 
Fijn! We gaan op deze wijze door, tot alle kinderen weer 
gewoon op school kunnen komen. Hopelijk is dat weer snel, 
want er gaat natuurlijk niets boven het 'gewoon’ naar school 
gaan.  
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben hierover, laat het 
ons gerust weten.  
 
Oudergesprekken 
Eind februari staan de oudergesprekken gepland. We willen deze telefonisch wel door laten gaan. 
Vanaf woensdag 3 februari, 15.00 uur, kunt u zich via Parro weer inschrijven. Op de afgesproken dag 
en tijd wordt u dan door de leerkracht gebeld. 
 
Stagiaires 
Onze stagiaires Mirthe en Kylie hebben afgelopen week afscheid genomen. We hadden dit natuurlijk 
graag in de groep en met het team gedaan, maar helaas verloopt dat wat anders. Per 1 februari start 
Lynn Stomps haar stage in groep 3.  
Anouk Hilderink blijft bij ons op school, zij zal alleen van groep wisselen. Dit wordt in de betreffende 
groep verder gecommuniceerd.  
 
Vakantierooster 2021-2022 
Het vakantierooster voor 2021-2022 is bekend. Deze staat hieronder en is ook terug te vinden op de 
website. Er zullen volgend jaar ook nog een aantal studiedagen in gepland worden. Deze data volgen 
later.  

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Goede vrijdag en 2e 

Paasdag 

15 en 18 april 2022 

Meivakantie (incl. 

Koningsdag en 

bevrijdingsdag) 

25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag + 

vrijdag 

26 en 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 



 
Maandkalender  

Februari 2021  
  

maandag  1  Afstandsonderwijs 
  
  
  
  

dinsdag  2 

woensdag  3 

donderdag  4 

vrijdag  5 

  

maandag  8  Scholen weer open? We wachten het nieuws af.  

dinsdag  9   

woensdag  10   

donderdag  11   

vrijdag  12   

  

maandag  15   

dinsdag  16  

woensdag  17  

donderdag  18   

vrijdag  19   

  

maandag  22  Voorjaarsvakantie 
  
  
  
  

dinsdag  23 

woensdag  24 

donderdag  25 

vrijdag  26 

  
  
  

  
  

 


