
 

 

 

 

 
 
Vrije dag 
Maandag 28 juni is een vrije dag voor de leerlingen. Deze stond al in de schoolgids, die aan het 
begin van het schooljaar met u is gedeeld, maar was helaas uit Parro gehaald. Inmiddels is deze 
dag weer opgenomen in de kalender.  
 
Rapporten 
De rapporten geven we mee naar huis op vrijdag 2 juli. In de week van 5 t/m 9 juli vinden de 
rapportgesprekken plaats. We zien graag komende week alle rapportmappen weer terug op school. 
 
Kennismakingsmoment 
De kleuters, die tussen september 2021 en december 2021 vier jaar worden, ontvangen komende 
week een uitnodiging voor een kennismakingsuurtje op maandag 28 juni. De ouders en de kleuters 
maken kennis met de leerkracht en de groep waarin zij volgend jaar een plaatsje krijgen. 
De kinderen die tussen januari 2022 en juni 2022 vier jaar worden, ontvangen die najaar een 
uitnodiging voor een kennismakingsmoment in december. 
 
Wisseluurtje 
Op maandagmiddag 12 juli organiseren wij weer het wisseluurtje. Alle leerlingen maken dan kennis 
met hun (nieuwe) groep en leerkracht voor het schooljaar 2021-2022. Ook de nieuwe kleuters, die 
instromen tussen september en december, hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. 
 
Juffen-meesterfeest 
Aan het einde van het schooljaar vieren we de verjaardagen van de juffen en de meesters in de 
groepen. Dit jaar is gekozen voor een eigen invulling van de datum. Onderstaand een overzichtje: 

Groep 1, 1-2a en 1-2b: dinsdag 13 juli 
Groep 3:    donderdag 1 juli 
Groep 4:   vrijdag 2 juli 
Groep 5, 6, 7 en 8:  woensdag 7 juli 
Groep 6-7:   vrijdag 9 juli 
Van de groepsleerkracht ontvangt u specifieke informatie over hun feestje.  

 
Groepen 1-2 
*De kleuters werken vanaf volgende week over het thema ‘Avontuur’ uit Schatkist. Het gaat over 
reizen, avonturen beleven en de ruimte. Spannend, hoor! 
*Groep 2 is nog druk bezig met de kern Start van Veilig Leren Lezen. We zijn ongeveer  
op de helft en gaan volgende week aan de slag met de letter M van Mooi weer! 
 
Groep 8 afscheidsavond 
De afscheidsavond van groep 8 staat gepland op woensdag 7 juli. Hiervoor hebben de leerlingen al 
een uitnodiging ontvangen. Vergeet u niet het antwoordstrookje voor de USB-stick in te laten leveren 
op de administratie? Dit kan t/m 28 juni!  
 
Blazersklas 
Gisteren was de laatste les van de Blazerklas ‘op school’ 
De komende 2 woensdagavonden wordt er gerepeteerd (19.00 uur-19.30 uur) samen met ONS 
Opleidingsorkest om op woensdagavond 7 juli een spetterend optreden te verzorgen in ONS Huis! 
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
Onderstaand alvast een overzicht van de vakanties voor volgend schooljaar. 
Herfstvakantie: 18-10-2021  t/m  22-10-2021 
Kerstvakantie:  27-12-2021 t/m  07-01-2022 
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m  04-03-2022 
Pasen:   15-04-2022 t/m  18-04-2022 
Meivakantie:  25-04-2022 t/m  06-05-2022 
Hemelvaart:  26-05-2022 t/m  27-05-2022 
Pinksteren:  06-06-2022 
Zomervakantie: 11-07-2022 t/m  19-08-2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lied voor a.s. zondag:                  Kernwaarde volgende week: 
Opw. 4: Is je deur op slot? 
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE 
 
 
                          
 

Groep 4: 02-07:  Tafeltoets van de tafel van 7 
 
Blazersklas :  oefenen op ‘The Old Castle’  

Op woensdag 23 en 30 juni (19.00-19.30 uur) repeteren we met het 
opleidingsorkest in Ons Huis. De Blazersklas wordt afgesloten met 
een gezamenlijk ‘optreden’ op woensdagavond 7 juli! 

  
   

  28/30-06: Units worden geplaatst op het Tavenuplein. 
28-06:  Alle leerlingen zijn vrij 

Kennismakingsmoment nieuwe kleuters 
  02-07:  Rapporten gaan mee naar huis 
  05/07-07: Rapportgesprekken 
  07-07:  Afscheidsavond groep 8 
  12-07:  Wisseluurtje 
  13-07:  Laatste schooldag van dit schooljaar 
  14-07:  Start van de zomervakantie 

Bouwnieuws 

De beuk er in! Deze week waren er al duidelijk zichtbare stappen op weg naar een ander 
gebouw te zien. Als het goed gaat, worden de units over 2 weken geplaatst! 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE


 

 

 
 
 
 
  
  

 
 

  

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition!  
Dat betekent dat kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en 
vanaf hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. 
 
Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun 
eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is gelijk 
aan het eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met leuke berichtjes, 
opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de officiële 
Avond4daagse medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 
 
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost € 6,50 per persoon.  
Met de zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de 
Avond4daagse Home Edition te verlengen tot en met 31 juli 2021. 

 
  

Nieuws uit het dorp: 

Kampweekend Hervormde Kerk 
 
 
 

 
 

Kampweekend  2021 geannuleerd ! 

Helaas hebben we als kampcommissie moeten besluiten 

om het kampweekend van 10 t/m 12 september 2021  

te annuleren.  

Maar, niet getreurd; we hebben een nieuwe datum: 

We hopen van 8 t/m 10 april 2022 

 een fantastisch kampweekend met elkaar te beleven  

op kampeerboerderij de Binnenheide in Loon op Zand.  

Vergeet deze datum dus niet in je agenda te zetten! 

 

http://avond4daagse.nl/

