
 

 

 

Onderhoud 
schoolplein  

Afgelopen zaterdag zijn we met 

veel ouders en collega’s aan de 

slag geweest op het schoolplein. 

Het ziet er dankzij jullie weer 

netjes uit. We willen alle ouders 

die hebben geholpen via deze 

weg nogmaals bedanken voor 

hun inzet. Als school waarderen 

we die hulp enorm en hopen we 

in de toekomst vaker een 

beroep op jullie te mogen doen. 

Ook waren er zaterdag een 

aantal kinderen die fanatiek 

hebben meegeholpen. 

TOPPERS! 

Nogmaals bedankt!!! 

Spelen op het 
schoolplein na 

schooltijd  

Er wordt na schooltijd, in de 

avonden, weekenden en 

vakanties veel gespeeld op het 

schoolplein. Helaas krijgen we 

veel klachten van de buren 

achter de school. Zij 

ondervinden overlast van het 

feit dat kinderen er met ballen 

spelen en veel lawaai maken. 

Het schoolplein is geen 

openbaar terrein en als de 

hekken dicht zijn (’s avonds, in 

de weekenden en in de 

vakantieperiodes) mag er niet 

op het schoolplein worden 

gespeeld. Vlak bij school op het 

Eilandplein ligt een mooie 

speeltuin die openbaar is en 

waar continu gespeeld mag 

worden. We willen u, om 

verdere overlast met de buren 

te voorkomen, vragen om als de 

hekken dicht zijn niet op het 

schoolplein te komen spelen. 

We hadden het graag anders 

gezien maar willen ook goed 

contact met onze buren blijven 

houden.  

Studiedagen 
schooljaar 2021-
2022 

Ook de studiedagen voor het 

nieuwe schooljaar zijn bekend. 

Het gaat om de volgende dagen: 

- woensdag 24 november 2021 

- maandag 14 februari 2022 

- vrijdag 25 maart 2022 

- donderdag 14 april 2022 

- maandag 16 mei 2022 

- dinsdag 17 mei 2022 

- vrijdag 1 juli 2022 

Na de zomervakantie ontvangen 

jullie weer de jaarkalender en 

zal de agenda ook in Socials 

schools zichtbaar zijn.  

Afscheidsavond 
groep 8 

Gisteren hebben we met 

ouders, broers en zussen, 

binnen de Coronaregels, de 

afscheidsavond van groep 8 

gevierd in De Stek. We kijken 

terug op een hele mooie avond 

waarin veel mooie woorden zijn 

gezegd. De kinderen van groep 8 

hebben de musical ‘Expeditie 

beachclub’ op een fantastische 

manier neergezet. Vol 

vertrouwen geven we ze over 

aan het voortgezet onderwijs.  

 

 
 

Maandoverzicht: 

Maandag 19 juli 
   Wisselmiddag groep  
   1 t/m 7 
Vrijdag 23 juli 
   Vanaf 12.00 uur    
   VAKANTIE! 
Vrijdag 3 september 
   Nieuwsbrief start 
Maandag 6 september 
   Start nieuwe schooljaar 
 

    

Nieuwsbrief 20 
               16 juli 2021 
 


