
 

 

 
 

Vakantierooster 
2021-2022 

In het schema vindt u de 
vakanties van aankomend 
schooljaar. De data voor de 
studiedagen van aankomend 
schooljaar volgen t.z.t. Aan het 
begin van het nieuwe schooljaar 
kunt u deze data ook allemaal 
terugvinden in de jaarkalender 
en op Social Schools. 

 

Herfstvakantie 
ma 25 okt – vr 29 okt 2021 

Kerstvakantie 
ma 27 dec 2021 – vr 7 jan 2022 

Voorjaarsvakantie 
ma 28 febr – vr 4 mrt 2022  

Pasen 
vr 15 apr en ma 18 apr 2022 

Meivakantie 
ma 25 apr – vr 6 mei 2022 

Hemelvaart 
do 26 en vr 27 mei 2022 

Pinksteren 
ma 6 juni 2022 

Zomervakantie 
ma 25 juli – vr 2 sept 2022 

 

Juf Agnes 50 jaar 

Afgelopen donderdag hebben 

we op school de verjaardag van 

juf Agnes gevierd. Juf Agnes is 

alle klassen langs geweest en 

heeft een prachtige dag gehad. 

 

 

Pasen 

Pasen vieren wij dit jaar 

op woensdag 31 maart. Dit 

schooljaar vieren we het 

Paasfeest allemaal in onze eigen 

klas. Deze dag starten we met 

een gezellig Paasontbijt. We 

willen u vragen om een lekker 

ontbijtje voor uw eigen 

kind(eren) te maken. U kunt 

hierbij denken aan; gekookt 

eitje, bolletje, boterham, 

croissantje, Paasbroodje. En 

natuurlijk iets te drinken. Voor 

placemats en servetten zorgt de 

school. De gehele dag staat in 

het teken van Pasen, waarbij 

o.a. het Paasverhaal wordt 

verteld. Daarnaast gaan de 

groepen 1 t/m 3 paaseieren 

zoeken en zal er door de 

midden-en bovenbouw een 

Paasspel worden 

gespeeld. Samen maken we er 

een mooie dag van.  

Brengen en halen 

Het valt ons op dat het weer 

drukker wordt op het 

schoolplein bij het brengen en 

halen van de kinderen. Zoals 

eerder is afgesproken is het zeer 

wenselijk dat één ouder de 

kinderen komt brengen en  

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Woensdag 31 maart 
    Paasviering in de groep 
Donderdag 1 april 
    Studiedag, kinderen vrij 
Vrijdag 2 en maandag 5 
april 
    Goede vrijdag en 2e   
    Paasdag 
Dinsdag 6 – donderdag 22 
april 
    Educatieproject Slim  
    Opgewekt 
Donderdag 15 april 
    Eindtoets groep 8 
Vrijdag 23 april 
    Koningsspelen, kinderen  
    groep 1 t/m 4 om 12.00   
    uur vrij 
Maandag 26 apr t/m 
vrijdag 7 mei 
   Meivakantie 
Maandag 10 mei 
   1e schooldag 
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halen. Ook mogen alleen de 

ouders van de kinderen uit 

groep 1/2 op het plein komen. 

Alle andere ouders willen we 

vragen buiten het plein te 

wachten op 1,5 meter van 

elkaar. Daar waar mogelijk 

vragen we kinderen zelf naar 

school te komen. We willen u 

vragen hier weer alert op te 

zijn? 

Coronamaatregelen 

Afgelopen week heeft onze 

stichting bepaald dat er in ieder 

geval tot 5 mei geen externe 

uitjes zullen plaatsvinden. 

Educatieproject 
Slim Opgewekt 
Op dinsdag 6 april starten we 

met het educatieproject 

verduurzaming op school. De 

Wattsons komen in elke klas 

vertellen waarom 

verduurzaming zo belangrijk is. 

Op donderdag 22 april sluiten 

we het project feestelijk af. 

Uiteraard gebeurt dit allemaal 

Coronaproof. Verdere 

informatie staat beschreven in 

deze nieuwsdbrief. 

 

Wij starten met het 
programma 
duurzaamheid en 
verwelkomen de 
Wattsons! 

Wij gaan voor duurzaam! 

Onlangs hebben we in 

samenwerking met Slim 

Opgewekt 132 zonnepanelen en 

energiezuinige ledverlichting 

gekregen. Maar bij 

verduurzaming gaat het niet 

alleen om de technische 

maatregelen, de educatie over 

duurzaamheid is minstens zo 

belangrijk. De kinderen van nu 

zijn de toekomst en zij krijgen 

immers het meest te maken met 

klimaatverandering. Daarom 

doet de school mee aan een 

educatief 

bewustmakingsprogramma over 

duurzaamheid: Wattsons lab! 

Wattsons laboratorium wordt 

geopend! 

Dinsdag 6 april is de opening van 

het Wattsons lab. In het lab 

kunnen kinderen alles 

ontdekken over afval, eten, 

water en energie. De Wattsons 

zijn slimme onderzoekers en 

komen dan langs om het lab te 

openen. Ze weten alles over 

duurzaamheid en gaan alle 

klassen zonne-energie op een 

leuke manier uitleggen.   

De Wattsons schakelen de hulp 

in van de kinderen 

Alle klassen ontvangen van 

tevoren een videoboodschap 

van De Wattsons waarin ze de 

kinderen om hulp vragen. Ze zijn 

erachter gekomen dat de 

zonnepanelen op de school niet 

goed werken. De geheime code 

computer geeft aan dat er codes 

ingevoerd moeten worden om 

de zonnepanelen weer goed te 

 

 

 

 



 

laten werken. Maar nu is 

verstrooide Wattson de codes 

kwijtgeraakt! De kinderen 

kunnen de Wattsons helpen 

door de codes te vinden die 

verstopt zitten in de lab-

opdrachten.  

Lab-opdrachten van de 

Wattsons 

Voor de 3 daar opvolgende 

weken gaan de kinderen aan de 

slag met allerlei proefjes en 

opdrachten over duurzaamheid 

in het lab en in de klas. 

Daarnaast maken alle kinderen 

een duurzame wens. Hoe ziet de 

school of zelfs de wereld er over 

15 jaar uit? Ook krijgen ze meer 

informatie over het 

Energiescherm dat in de school 

hangt. Hier is de opwek van de 

zonnepanelen op 

kindvriendelijke manier te zien.  

 

Feestelijke 

afsluiting Wattsons lab 

Op donderdag 22 april van 

13.00 – 13.45 uur komen de 

Wattsons hoogstpersoonlijk 

langs voor een feestelijke 

afsluiting om de code weer te 

activeren. We zien natuurlijk 

dan pas of dat lukt! De 

duurzame wensen die de 

kinderen van tevoren hebben 

gemaakt worden tijdens de 

finale in een tijdcapsule gestopt 

en in de grond begraven. Over 

15 jaar wordt gekeken of het uit 

is gekomen! 

Bekijk hier de video van het 

Wattson’s lab 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cob350o0NjI 

Kijk voor meer informatie over 

verduurzaming op 

www.slimopgewektscholen.nl  

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cob350o0NjI
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