
Nieuwsbrief 

2 juli 2021 
 

Goedemiddag, 

En dan gaan we de laatste week in van wederom een zeer bijzonder schooljaar.  

Dat er net wat meer kan in de laatste weken van het schooljaar is erg fijn, zeker met het oog op het 

afscheid van groep 8 en het eindfeest op de laatste schooldag. 

We maken er een mooie laatste schoolweek van samen!! 

 

Vrijdag 10 juli ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.  

 

Kim van den Berg                                                                                                                      

 

Kennismaken groep en leerkracht volgend jaar 

Aankomende woensdag maken de kinderen kennis met de leerkracht(en) van volgend jaar.  

Naast kennismakingsspelletjes wordt er ook al een beetje geoefend met de nieuwe lesstof van 

volgend jaar.  

 

 

Afscheid groep 8 

Dinsdagavond neemt groep 8 met de musical “De tent op 

z’n kop” afscheid van de basisschooltijd.  

Dankzij de versoepelingen is dit de eerste groep 8 waarvan 

het afscheidsfeest in de school gaat plaatsvinden. Gezien 

de basismaatregelen die nog gelden kunnen er maar een 

beperkt aantal mensen aanwezig zijn op deze avond.  

Ook treedt groep 8 op voor de verschillende groepen op 

maandag en dinsdag. Fijn dat dit weer kan. 

We maken er een onvergetelijk afscheid van! 

 

Uitzwaaien groep 8 

Op woensdag 7 juli om 10.30 uur zwaaien we de kanjers 

van groep 8 uit. Op weg naar een nieuw avontuur! 

De ouders van de kinderen uit groep 8 zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkindcentrumfellenoord.nl%2Fnieuws%2Flaatste-2-schoolweken&psig=AOvVaw0hCOAbVMIqNxgHd4ZzUtl3&ust=1625314569077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPjFgd6uxPECFQAAAAAdAAAAABAE


Juffendag herinnering 

Op maandag 5 juli vieren wij met alle kinderen juffendag. De intentie van de juffendag is om er 

samen een gezellige, feestelijke dag van te maken. Een kaartje, tekening of een leuke knutsel is een 

mooi gebaar, meer is echt niet nodig. 

Voor de ochtendpauze hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. 

De lunch nemen kinderen wel zelf mee. We hebben op deze dag een tosti-dag. Wanneer kinderen 

van hun brood een tosti willen maken, dan kan dat. Willen jullie ervoor zorgen, mochten de kinderen 

dat willen, dat zij brood en beleg mee hebben waarvan een tosti gemaakt kan worden. 

 

 

Vanuit de OR 

 
 

Eindfeest 

In plaats van het schoolreisje heeft de OR een spetterend eindfeest georganiseerd. Het blijft nog 

even een verrassing hoe dit er precies uit gaat zien. De volledige ochtend wordt verzorgd. De 

kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Wij hebben er zin in! 

 

 

Laatste schooldag 

Op vrijdag 9 juli is de laatste schooldag. Alle kinderen zijn om 12.15 uur vrij. 

 

 

Zomeractie Jeugdbibliotheek     

Dankzij de zomeractie kunnen duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige   

ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het leesniveau.  



De zomeractie van de Jeugdbibiliotheek stimuleert kinderen om te 

lezen tijdens de zomervakantie en biedt gratis e-books  

aan.  Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste e-

books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je 

nog geen lid bent van de bieb. 

 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2021.  

 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 
Herfstvakantie 

 
 
 

 
24 okt. 2022 

 
28 okt. 2022 

Kerstvakantie  26 dec. 2022 6 jan. 2023 
Voorjaarsvak.  27 feb. 2023 3 mrt. 2023 
Pasen 10 apr. 2023 
Koningsdag do. 27 apr. 2023 
Meivakantie  24 apr. 2023 5 mei 2023 
Hemelvaart  18 mei 2023 19 mei 2023 
Pinksteren 29 mei 2023 
Zomervakante  17 jul. 2023 25 aug. 2023 

 

 

Nieuw op de website 

- Flyer kinderfestival en schuttersfeesten 

 

 

 

 

 

 

 

5 juli 2021  Juffendag 

6 juli 2021  Afscheidsavond groep 8 

7 juli 2021  Doordraaiochtend 11.00-12.15 uur 

9 juli 2021   Start zomervakantie 12.15 uur 

23 aug 2021  Start schooljaar 2021-2022 

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   
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