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De jarigen van juli:
Stijn, Nynke, Niels, Julie, Rixt,
Milan, Rhûne, Benthe, Dieke, Tiede,
Tijmen, Kai, Damian
Agenda
15 juli t/m 26 augustus Zomervakantie

Overpeinzingen
En zo ineens is het dan al weer zomervakantie! Het laatste halfjaar is onrustig begonnen: groepen in
quarantaine, leerlingen en leerkrachten regelmatig thuis met corona. Het lijkt al weer ver weg, maar
pas in maart werd alles wat rustiger en stabieler.
Zomaar ineens en vrij onverwacht kwamen er half maart een aantal kinderen uit Oekraïne bij ons op
school. We zijn met drie leerlingen begonnen, maar als snel werden het er 10. Dat gaf weer een heel
andere dynamiek. De kinderen zijn snel opgenomen in hun groep/in school. Dat was mooi om te zien.
Ze zijn vrolijk en spelen met hun klasgenootjes. Het Nederlands is nog wat moeilijk, maar met de
vertaalapp en handen en voeten kom je ver. Drie van deze leerlingen vertrekken naar het VO. Na de
zomervakantie denken we dat er nog 7 Oekraïense leerlingen over zijn. We weten niet hoe lang ze
blijven, maar of ze snel terug kunnen naar hun vaderland……
Naast deze bijzondere ervaring ging natuurlijk het reguliere programma ook gewoon door én…. er
werden veel activiteiten/excursies ingehaald. Die waren de laatste jaren natuurlijk lang niet allemaal
meer aan bod geweest. Kortom een half jaar waarin veel bijzonders is gebeurd.
Vanmorgen hebben we afscheid genomen van groep 8. Zij slaan
hun vleugels nu uit naar verschillende scholen voor VO. Ook
hebben we afscheid genomen van een paar leerlingen die gaan
verhuizen en dus niet meer terugkomen op onze school. Na de
kleine pauze zijn de groepen doorgeschoven zodat ieder alvast
kennis kan maken met het lokaal en de leerkracht(en) voor
volgend jaar. Kortom, ook deze ochtend zat weer vol indrukken
voor de kinderen. We merken dan ook dat ze echt toe zijn aan
de vakantie. Ook het team kijkt uit naar een paar weken iets
heel anders, de batterij weer opladen om weer vol energie te
kunnen starten op de 29ste augustus.
We wens u allen een heel fijne, zonnige vakantie toe!
Margriet

Nieuwe keuken
Het heeft even geduurd, maar eindelijk
is het er; de keuken voor de kinderen!
Bij elkaar gespaard door de
sponsorloop en subsidie Gezonde
School. Wat ziet het er prachtig uit. We
hebben allerlei nieuwe kook- en
bakspullen aangeschaft, dus volgend
jaar kan de keuken veelvuldig in
gebruik worden genomen.
Van de laatste sponsorloop zijn er voor de kleuters verschillende
buitenspeelmaterialen aangeschaft en voor het schoolkamp stevige
tafels en banken. Ze hebben er vorige week al veel plezier van gehad!

Lezen tijdens de vakantie
Het is bekend dat er tijdens de zomervakantie vaak een dip in het lezen komt. Kinderen kunnen
zomaar twee AVI-niveaus naar beneden gaan als er niet regelmatig gelezen wordt.
Mocht uw kind graag nog iets willen doen in de vakantie, dan heeft uitgeverij Malmberg mooie
vakantieboeken die u kunt uitprinten. Voor iedere groep een eigen boek. U kunt dit via de volgende
link downloaden:
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/startschooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm

Ouderportaal
Kijkt u regelmatig op het ouderportaal? Zeker in deze tijd staan er veel foto’s op van de groep van uw
kind. Leuke dingen die voorbij komen op een gewone schooldag, schoolreizen, voorbereidingen van
de musical. Het is echt de moeite waard om regelmatig te kijken. ’s Middags na drie uur is er
regelmatig iets nieuws te zien. Ook de oudergesprekken kunnen gepland worden via de ouderapp.
De ontwikkelaar is bezig met een grote up-date. Deze wordt in de zomervakantie uitgerold. Dat is
een rustige tijd om dit te doen. Er wordt ook gewerkt aan een pushmelding als er iets op het portaal
wordt geplaatst. Dus het gebruiksgemak wordt steeds groter.
Foto’s in het ouderportaal kunt u als volgt bewaren/downloaden: Vink het sterretje aan als u een
favoriete foto tegenkomt. Daarna kunt u bij mijn archief via de puntjes rechts alle foto's downloaden
als zip-bestand. De eigen foto's in mijn archief blijven ook volgend schooljaar zichtbaar!

Vakantierooster 2022-2023
Voor de vroege vakantiereserveerders onder u het vakantierooster voor het komende schooljaar:
Vakantieregeling

Za:

16-07-2022

t/m

Zo:

28-08-2022

Zomervakantie 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2023

Za:
Za:
Za:
Vr:
Do:
Do:
Zo:
Za:

15-10-2022
24-12-2022
25-02-2023
07-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
28-05-2023
22-07-2023

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Zo:
Zo:
Zo:
Ma:
Zo:
Vr:
Ma:
Zo:

23-10-2022
08-01-2023
05-03-2023
10-04-2023
07-05-2023
19-05-2023
29-05-2023
03-09-2023

Studie(mid)dagen:
03-10-2022
22-11-2022
06-02-2023
08-03-2023
30-06-2023

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Leerlingen hele dag vrij
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Leerlingen hele dag vrij

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
12.00 uur op donderdag 25 augustus 2022

