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Schooltijden en Coronamaatregelen 
Allereerst hopen wij dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en dat jullie alweer zin hebben in 

het nieuwe schooljaar. Op school zijn alle voorbereidingen alweer in volle gang en de eerste vergadering zit 

er alweer op. 

 

 

 

 

30 Aug Studiedag. 

Alle kinderen vrij! 

Voor alle groepen 

31 Aug 1e schooldag  Voor alle groepen 

24 Sept Volgende Maandbrief  Voor alle groepen  

22,23,24 Sept Schoolkamp  Groep 8 

27 Sept Ouderavond Vreedzame 

School 

Alle ouders 

Informatie volgt 

8  Okt Schoolreisje  Groep 3 t/m groep 7 

26 augustus 2021 



 

 

 

Voor de zomervakantie hebben wij u op de hoogte gebracht van de eerste studiedag op maandag 30 

augustus. Komend schooljaar zullen wij starten met een nieuwe rekenmethode Pluspunt. Tijdens deze 

studiedag zullen wij ons in deze methode verdiepen onder leiding van een deskundige.  Graag helpen wij u 

herinneren dat de kinderen aanstaande maandag vrij zijn, de school start op dinsdag.  

 

Wij zijn blij om u te kunnen vertellen dat wij weer de normale schooltijden hanteren. De schooltijden zien 

er als volgt uit: 

Groep 1/2 

Maandag, dinsdag, donderdag  8.30-14.30 uur 

Woensdag 8.30-12.30 

Vrijdag vrij 

Groep 3 

Maandag, dinsdag, donderdag 8.30-14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 

Vrijdag 8.30-12.00 

Groep 4 t/m 8  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 

Dit betekent dat de schooldeuren om 8.20 uur open gaan. We hanteren dezelfde ingangen als afgelopen 

schooljaar. Groepen 7 en 8 links bij de kleuters, groepen 5/6 en SBO middenbouw rechts en alle andere 

groepen bij hun eigen buitendeur. De ouders van de groepen 1, 2 en 3 mogen tot de buitendeur van het 

lokaal meelopen. Van de andere ouders vragen wij hun kinderen gedag te zeggen op het plein. 

 

Beslisboom 

Er zijn een paar wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is 

de beslisboom aangepast Ook verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen weer naar school. In de 

nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of gevaccineerd zijn. Deze 

beslisboom is leidend en vind u in de bijlage. 

 

 

 

 



 

 

Vreedzame school 

Op 27 september hebben we een ouderavond Vreedzame School. De uitnodiging volgt. Aankomende 

week starten we met blok 1, informatie hierover vindt u in de bijlage.  

  

Overzicht vakanties en studiedagen 

Vakanties  
 

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 

Goede vrijdag/ Pasen  15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart  26-05-2022 en 27-05-2022 

Pinksteren                        06-06-2022 

Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 
 

Studiedagen en vrije dagen 
 

Maandag 30 augustus Studiedag – kinderen vrij 

Donderdag 14 oktober Kleuters zijn vanaf 12.00 uur 
vrij 

Maandag 25 oktober Studiedag – kinderen vrij 

Vrijdag 24 december 12 uur uit, start kerstvakantie 

Woensdag 16 februari Studiedag - kinderen vrij 

Donderdag 24 februari Kleuters zijn vanaf 12 uur zijn 

Dinsdag 8 maart 12 uur uit – studiemiddag, 
kinderen vrij 

Vrijdag 01 april Studiedag – kinderen vrij 

Vrijdag 08 juli 12 uur uit – start 
zomervakantie 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geboren 

Hoeraaa! Er zijn 3 baby’s geboren! Wij feliciteren… 

Juf Thamara en Edo zijn op 1 juli trotse ouders geworden van zoon Seb. 

 

Op 7 augustus is Meave geboren. Juf Tessa, Koen en  

Fenne genieten volop van hun dochter en zusje. 

 

 

Cintia en Ellen eten sinds 10 augustus roze donuts.  

Danièn is trotse broer van zusje Jolize. 

 

Alle baby’s en gezinnen maken het goed! 

 

 

 

 


