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Schooljaar
2020-2021

Agenda
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
6 april t/m 8 april

De leerlingen krijgen hun rapport mee.
Paasviering (onder schooltijd).
Goede vrijdag (vrije dag voor de leerlingen).
Tweede paasdag (vrije dag voor de leerlingen).
Oudergesprekken naar aanleiding van het rapport.

Hiep hiep hoera!

27 maart

(Als nog)
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

28 maart
29 maart
31 maart
1 april
2 april

Rishith
Madalena
Hanna
Kyra
Ardith
Suzanne
Maya

Groep 8
Groep 3
Groep 6
Groep 4
Groep 2A
Groep 7
Groep 2A

Mededelingen en verslagen

Paasviering
De afgelopen weken zijn alle groepen al bezig geweest met de voorbereidingen voor
de paasviering. Elke week hebben de kinderen al een stukje van het paasverhaal gehoord.
Aanstaande donderdag 1 april vieren we in de groepen het paasfeest.
Hoe ziet de dag eruit?
De kinderen horen het laatste deel van het paasverhaal in hun eigen klas.
Vervolgens is er voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 een buitenactiviteit rondom het
paasverhaal. Zij gaan op zoek naar plaatjes die hierbij horen en vragen beantwoorden.
De groepen 6 t/m 8 zullen in de klas een quiz (Kahoot) spelen over het paasverhaal.
Rond 12.00 uur lunchen de kinderen in hun eigen klas, op hun vaste plek (Coronaproof).

De leerlingen hoeven zelf geen lunch mee te nemen, want de lunch wordt verzorgd.
Vergeet u niet door te geven of iets anders mee te geven als uw kind allergisch is voor één van de
etenswaren uit het lunchpakketje (zie bijgevoegde brief)?
Een hapje en drankje voor de kleine pauze moet wel meegenomen worden van huis.
Wij hopen op een sfeervolle en mooie paasviering, ondanks dat het dit jaar anders is dan andere
jaren.
Letterfeest
Wauw, het is bijna niet meer voor te stellen hoe de
leerlingen van groep 3 de eerste schooldag de klas
binnen stapten, vol verwachting over wat hen allemaal
te wachten stond.
En nu kunnen ze allemaal lezen! Het blijft bijzonder om te zien hoe de
wereld opengaat als kinderen leren lezen.
Een mooi moment om hier samen bij stil te staan is het Letterfeest.
Dit vieren wij op woensdag 31 maart. Helaas dit jaar, vanwege corona,
zonder ouders. Maar we zullen genoeg beeldmateriaal vastleggen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Onderstaand het vakantierooster voor het komend schooljaar.
Herfstvakantie
16.10.2021 t/m 24.10.2021
Kerstvakantie
25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag
15.04.2022
Pasen
16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag
27.04.2021
Meivakantie
23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart
26.05.2022 t/m 29.05.2022
Pinksteren
04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie
16.07.2022 t/m 28.08.2022
De data van de studiedagen zijn nog niet bekend.
Corona op Vesterhavet.
Buikpijn, wel of niet naar school bij verkoudheid, testen van zoon of
dochter?
Wat fijn dat ouders met vragen contact opnemen met school.
Aan de hand van de ‘beslisboom’ maken we een afweging over wel
of niet naar school gaan van uw zoon of dochter.
Mochten we er niet zeker van zijn kunnen we als school contact
opnemen met de GGD.
Het is ook fijn dat ouders ons informeren wanneer een ouder ziek is
of zich heeft laten testen en wat daarvan de uitslag is.
Dank daarvoor!
Rapport (herhaling)
De leerlingen ontvangen hun rapport op woensdag 31 maart.
De oudergesprekken zijn gepland op dinsdag 6 april, woensdag 7 april
en donderdag 8 april.
De oudergesprekken gaan online plaatsvinden.
U kunt vanaf donderdag 1 april via Parro intekenen voor een gesprek.

Jeugdfonds sport & cultuur

Wist u dat er een fonds is dat
het mogelijk maakt dat alle
kinderen kunnen sporten en
deelnemen aan culturele
activiteiten!
Als het voor u financieel niet
mogelijk is om uw
zoon/dochter te laten
deelnemen aan bijvoorbeeld
voetbal, muziekles of
streetdance, kunnen we via
school een aanvraag doen.
Wilt u gebruik maken van de
mogelijkheden van dit fonds,
neem dan contact op met juf
Kim (groep 2B).
Zij regelt de aanvragen vanuit Vesterhavet.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

