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Nieuwsbrief 9 schooljaar 2021-2022  donderdag 28 oktober 2021 

 
Kalender november - december 
vrijdag 12 november    - leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
week van 15 november    - voortgangsgesprekken  
vrijdag 3 december    - Sinterklaasfeest 
woensdag 22 december   - Kerstviering 
donderdag 23 december   - groep 1 t/m 4 vrij  
donderdag 23 december   - groep 5 t/m 8 om 12.00u vrij 
vrijdag 24 december    - alle groepen vrij  
zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie 
 
 
 

In de Kerstvakantie komt ons nieuwe meubilair 
U weet al dat we nieuw meubilair krijgen: vorig 
schooljaar kon u met een foto-impressie in de 
nieuwsbrief zien hoe het er ongeveer uit gaat zien.  
Inmiddels is definitief vastgelegd dat het meubilair in 
de Kerstvakantie wordt geleverd. Zo beginnen we in 
2022 met een volledig nieuw ingericht schoolgebouw. 
Wij kijken er nu al naar uit!  
 

Extra vrij i.v.m. vervangen meubilair 
Donderdag 23 december is de uiterste datum waarop 
het oude meubilair kan worden afgevoerd. Zonder 
meubilair is lesgeven niet mogelijk. We hebben 
daarom de volgende keuze gemaakt: 

- groep 1 t/m 4 is donderdag 23 en  
vrijdag 24 december de hele dag vrij. 

- Groep 5 t/m 8 is donderdag de 23e om 12.00u 
vrij en  vrijdag 24 december de hele dag vrij.  

Aansluitend start zaterdag 25 december de 
Kerstvakantie. Het team zal in de Kerstvakantie 
terugkomen om de klaslokalen weer in te richten, 
zodat we na de Kerstvakantie direct kunnen starten 
met de lessen.  
Uiteraard hebben we woensdag 22 december gewoon 
een Kerstviering op school. Daarover volgt later meer 
informatie.  
 
 
 

Schoolfoto’s bestellen kan nog tot 10 november 
Heeft u nog geen schoolfoto’s besteld?  
De besteldatum is verlengd tot 10 november. Alle 
bestellingen die op 10 november bij Essy fotografie 
binnen zijn worden zonder verzendkosten aan u 
geleverd. 
Had u uw bestelling al gedaan? Uw kind heeft dan  
vandaag het fotopakket mee naar huis gekregen.  
 

Studiedag vrijdag 12 november 
Het team heeft vrijdag 12 november een studiedag. 
Dat betekent dat de kinderen vrij zijn. Geeft u dit zelf 
door aan de buitenschoolse opvang als uw kind daar 
naartoe gaat?  
 

Voortgangsgesprekken 
In de week van 15 november zijn de 
voortgangsgesprekken. Binnenkort ontvangt u via 
Social Schools een uitnodiging van de leerkracht van 
uw kind. Daarmee kunt u zichzelf inschrijven op de 
datum en het tijdstip van uw voorkeur.  
 
 



 


