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Beste ouders/verzorgers, 
  
Er is alweer een periode voorbij! In de afgelopen weken is er veel werk verzet en vandaag 
hebben we dit feestelijk en gezellig afgesloten met de Koningsspelen. Iedereen was uitbundig 
oranje uitgedost! Het was een fijne dag.  
 
Nog steeds zijn we in school Corona vrij. Heel bijzonder! Om ons heen horen we bijna alleen 
maar scholen die worstelen met groepen die voor een zoveelste keer weer het thuisonderwijs 
moeten inzetten. Wat fijn dat dit ons nog bespaard is gebleven tot nu toe.  
 
Ik wens jullie allemaal een hele fijne meivakantie. Misschien op de camping, misschien thuis, of 
misschien wel op een zeilboot (jaja, ook dat hoorde ik bij de leerlingen ;) 
Geniet er met elkaar van! 

 
Hartelijke groet Ellen  

BELANGRIJKE DATA 
 
23 april  Koningsspelen 
24 april – 9 mei Meivakantie 
10-12 mei Schoolkamp groep 8 
13-14 mei Hemelvaart en dag daarna 

(leerlingen vrij) 
19 mei Verhalenbus (4/5 mei) 

groep 7 en 8 
21 mei schoolreisje (verplaatst 

naar 2 juli) 
24 mei 2de Pinksterdag (leerlingen 

vrij) 
25 mei Studiedag (leerlingen vrij) 
28 mei Dramales Grote Broer 
1 juni MEC muziek 
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Stichting Jarige Job 

Tijdens de Paasviering is aan alle groepen verteld dat we als school geld willen gaan inzamelen voor 
Stichting Jarige Job. We vinden het belangrijk dat kinderen meekrijgen in hun opvoeding, dat mensen 
elkaar helpen wanneer zij het moeilijk hebben. Omkijken naar elkaar en een helpende hand bieden is 
wat wij onze leerlingen mee willen geven.  Elke klas heeft daarom afgelopen week een eigen actie 
bedacht waarmee ze geld gaan inzamelen. De 
kinderen hebben deze week een QRcode mee naar 
huis gekregen, waarop de bijdragen overgemaakt 
kunnen worden. Zo komt het verzamelde bedrag op 
een rekening te staan, waarop we tussentijds kunnen 
kijken wat de opbrengst van onze school is. Help u 
ons ook mee? 
 
Hieronder een uitleg wat de Stichting doet: 

Stichting Jarige Job 
Ieder kind verdient een verjaardag 
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis 
geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox 
t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren 
inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job! 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 
tienduizenden kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, 
omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag van het jaar krijgen deze 
kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen en kunnen zij niet trakteren op 
school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het 
geven van een verjaardagsbox, want ieder kind verdient een verjaardag! 
 
 
 
 

Schoolreisje 
21 mei hebben we een schoolreisje gepland staan. Dit 
was al eerder uitgesteld, normaliter gaan we in het 
najaar op schoolreisje. Helaas zijn de richtlijnen nog 
niet soepel genoeg om met hele klassen naar 
bijvoorbeeld een pretpark of dierentuin te gaan. Maar 
om nu helemaal niets te doen, dat past niet bij ons. We 
hebben daarom onze reservedatum 2 juli ingezet. We 
hopen dat het dan wel weer kan en we een echt 
schoolreisje kunnen houden. Mocht dit niet kunnen, 
dan wordt een alternatieve invulling aan de dag 

gegeven, zodat iedereen een leuke dag heeft met elkaar. De oudervereniging is druk bezig achter de 
schermen om hier invulling aan te geven. (Op 21 mei draaien we een gewone lesdag.)  

 
  



 
 
Vakantierooster en studiedagen 2021-2022 
Het lijkt nog ver weg, maar de planning voor volgend schooljaar is alweer in de maak. Hieronder 
vindt u een overzicht van de vakanties en studiedagen. Laten we hopen dat we er dan weer fijn op 
uit kunnen zonder allemaal extra regels waar we ons aan moeten houden. Eind mei plaatsen we dit 
overzicht ook op onze website.  
 
 

Vakantie schooljaar 2021-2022 Data  

Herfstvakantie    18 t/m 22 oktober 2021  

Kerstvakantie    27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag/ Pasen  15 en 17 april 2022  

Meivakantie inclusief koningsdag en 5 mei   26 april t/m 7 mei 2022  

Hemelvaart en de dag erna  26 en 27 mei 2022  

Pinksteren  6 juni 2022  

Zomervakantie  18 juli t/m 26 augustus 2022  

 

Studiedagen (leerlingen zijn vrij)    

Vrijdag 15 oktober 2021  Vrijdag aansluitend op herfstvakantie  

Vrijdagmiddag 4 februari 2022   Alle leerlingen zijn vanaf 12:30 uur vrij  

Maandag 28 februari 2022  Maandag aansluitend op voorjaarsvakantie  

Vrijdagmiddag 22 april 2022  Alle leerlingen zijn vanaf 12:30 uur vrij  

Dinsdag 7 juni 2022  Dinsdag na Pinksteren  

 

 
Formatie volgend schooljaar 
Naast bovenstaande zijn we ook druk in overleg met elkaar over de groepsindeling en de inzet van 
ons personeel voor volgend schooljaar. De plannen worden steeds concreter een gaan begin mei 
naar de MR. Eind mei hoop ik met u te kunnen delen hoe de groepen er volgend schooljaar uit gaan 
zien. Door de extra subsidies, die vanuit het Nationaal Programma Onderwijs binnenkomen, kunnen 
we extra inzetten op personeel en kwaliteit. Een plan van aanpak wordt daar nu voor gemaakt.  

 
 
Wist u dat..? 

- De eerste bloembak is gemaakt door Jan Tijs? Groep 4/5 gaat bloemmengsel zaaien en is van 
alles aan het kweken dat straks buiten geplant wordt. Hopelijk zien we binnenkort een fleurig 
geheel langs het hek bij de speeltuin.  

- De knikkertegels inmiddels op het plein zijn geplaatst?  
 

 
 
 
Bijlagen: 

- Kwiek en lenig Zwolle – Talent Scouting 

- Avond – 4- daagse 
 


