
Schooljaar 2021/2022 

Sinterklaas is weer 

naar Spanje ver-

trokken, maar wel na-

dat we zijn verjaar-

dag, én die van 

Ozosnel, uitgebreid 

gevierd hebben op 

school. We hopen dat 

volgend jaar ook de 

ouders er weer even 

bij mogen zijn.  

Inmiddels zijn we al-

weer aan de laatste 

weken begonnen 

voor de kerstvakantie. 

Alles in school staat in 

het teken van Kerst, 

een gezellige tijd! 

En toen kwam er een 

persconferentie en 

werd alles anders….. 

 

Persconferentie 14/12 

Woensdagochtend is 

er een bericht ge-

plaatst op  Social 

Schools waarin wordt 

uitgelegd wat er van-

af nu gaat gebeuren. 

Het vergt van perso-

neel, ouders maar 

ook van de kinderen 

een enorm aanpas-

singsvermogen, maar 

we gaan ons best 

doen alles zo goed 

mogelijk te laten ver-

lopen en af te ron-

den. De kerstviering is 

een week vervroegd 

maar was niet minder 

feestelijk en gezellig! 

De kinderen werden 

ontvangen met mu-

ziek en natuurlijk is er heer-

lijk ontbeten en geluncht. 

 

Personeel 

Juf Erna, onderwijsassistent 

bij groep Toekan, heeft per 

1 januari een andere baan 

en zal ons dan gaan verla-

ten. Wij wensen haar veel 

succes op haar nieuwe 

school! 

Juf Kübra is tot de kerstva-

kantie afwezig, zij is herstel-

lend na een operatie. 

Na de kerstvakantie komt 

juf Rebecca, de nieuwe 

onderwijsassistent, ons 

team versterken. Zij is bij 

ons op school al bekend 

als shadower, dus een ver-

trouwd gezicht. 

  

Vakantiepas 

Leden van de Vakantie-

pasClub hoeven zich deze 

kerstvakantie niet te verve-

len. Ze krijgen een nieuws-

brief met allerlei verschil-

lende activiteiten. Deze 

nieuwsbrief krijgen de kin-

deren als ze lid zijn van de 

VakantiepasClub. Zij kun-

nen een Winterwonder-

vaartocht maken of 

schaatsen op het Kurhaus-

plein. Naar het (poppen)

theater of knutselen. Veilig 

vuurwerk maken of een 

film kijken. Ze kunnen zelfs 

mooie prijzen verdienen 

met het inleveren van ou-

de kerstbomen. Kijk voor 

alle activiteiten en kortin-

gen op 

www.vakantiepas.nl. 

Is uw kind nog geen Vakantie-

pasClublid, geef het dan 

(gratis) op via 

www.vakantiepas.nl 

 

Studiedag 

De studiedag, die gepland 

stond op woensdag 12 janua-

ri, is verplaatst naar maandag 

10 januari, de dag direct na 

de kerstvakantie. Dat bete-

kent dat de kinderen nog een 

extra dagje van hun vakantie 

kunnen genieten en op dins-

dag 11 januari weer op 

school worden verwacht. Wij 

hebben het vervoer hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

Fijne vakantie! 

Al zijn er nog steeds veel 

coronamaatregelen, 

we wensen u toch een 

fijne vakantie. We ho-

pen dat u kunt genieten 

van alles dat nog wel 

mogelijk is en er een 

mooie tijd van maakt. 

11 januari hopen we iedereen 

weer gezond en uitgerust te-

rug te zien op school. We 

gaan er een mooie tweede 

helft van maken, hopelijk zon-

der veel coronamaatregelen. 

 

Mochten er tijdens de kerstva-

kantie nog belangrijke ontwik-

kelingen zijn m.b.t. de corona-

maatregelen, dan zullen we u 

uiteraard tijdig informeren. We 

hopen dat dit niet nodig zal 

zijn. 

Tot na de vakantie! 
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Belangrijke data: 

 

 

27 december t/m 

 7 januari 

Kerstvakantie 

 

10 januari 

Studiedag voor het 

Personeel  

Alle kinderen vrij 

 

11 januari 

Eerste schooldag in 

2022 
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