
Schooljaar 2021/2022 

Na een heerlijke meiva-

kantie zijn we begonnen 

aan alweer het laatste 

deel van dit schooljaar. 

Het jaar vliegt voorbij! 

We gaan er met de kin-

deren nog even tegen-

aan, met ook een hele-

boel leuke activiteiten 

op het programma! 

Opening plein 

Maandagmiddag is ons 

vernieuwde ‘kleine 

plein’  feestelijk geo-

pend. De kinderen 

mochten eerst allemaal 

een ijsje bestellen bij de 

ijskar. De ouders konden 

het plein bewonderen 

en daarna samen met 

de kinderen de opening 

meemaken. Dina en 

Yigit uit groep Pauw 

knipten het lint door en 

hesen de vlag.  

De 

leer-

lingen van de Toekan 

zorgden voor serpenti-

nes. Het was een feestje! 

We twijfelen er niet aan 

dat de onderbouw heel 

veel plezier gaat bele-

ven aan dit fantastische 

speelplein!! 

 

Circus 

Na de meivakantie zijn 

we gestart met circusles-

sen van Circus Snor. We 

werken zo naar de voor-

stelling toe op dinsdag 24 

mei. We kijken er naar uit! 

U bent van harte uitgenodigd 

om aanwezig te zijn. De toe-

gangskaartjes zijn gratis. 

Tipje van de sluier: 

 

 

 

 

 

Schoolreis 

Op 30 en 31 mei gaan de 

kinderen op schoolreis! In te-

genstelling tot vorig jaar kan 

dat nu weer buiten de 

school.  

De groepen Beo, Flamingo 

en IJsvogel gaan naar 

Monkeytown in Rijswijk op 

maandag 30 mei. De overige 

groepen gaan op dinsdag 31 

mei naar Plaswijckpark in Rot-

terdam.  

Meer info over de schoolreis 

ontvangt u via Social Schools. 

 

Stichting Sam& 

Het is niet altijd zichtbaar, 

maar ook in onze omgeving 

zijn er gezinnen die maar net 

kunnen rondkomen.  School-

spullen, sporten, muziekles, 

een verjaardag vieren. Het 

lijkt normaal voor alle kin-

deren in Nederland, maar 

niet elke ouder kan het beta-

len. Ben je een ouder met 

weinig geld of ken je een 

kind dat opgroeit in deze situ-

atie? Ga naar de website 

www.samenvoorallekinderen.

nl en start een aanvraag! 

Sam& zorgt ervoor dat de 

aanvraag bij de juiste organi-

satie terechtkomt.  

Heeft u hierbij hulp nodig, 

neem dan contact op met 

onze SMWers Marleen de 

Moel, of Ana Castanier. Zij 

helpen u graag! 

 

Schoolverlaters 

Het eind van het schooljaar is 

in zicht en dat betekent ook 

afscheid nemen. 

We hebben 15 schoolverlaters 

die allemaal naar het VSO 

van de Inspecteur S. de Vries-

school gaan. Deze en volgen-

de week staat er ook een uit-

stapje gepland naar deze 

nieuwe school. 

Op donderdagavond 30 juni 

nemen we op feestelijke wijze 

afscheid van deze knap-

perds! 

Studiedag 

A.s. donderdag, 19 mei, is de 

laatste studiedag van het 

jaar. Het team evalueert het 

afgelopen schooljaar en start 

met de voorbereidingen van 

de laatste weken en ook al-

vast met de planning van vol-

gend schooljaar. 

Alle kinderen zijn deze dag 

vrij.  Let op: vrijdag 20 mei, 

gewoon school! 

 

Vrije dagen 

In de komende weken zijn er 

nog een paar vrije dagen. 

Donderdag 26 mei is Hemel-

vaartsdag, met aansluitend 

de vrijdag erna. Maandag 6 

juni is 2e Pinksterdag, dan zijn 

de kinderen ook vrij. 

Daarna gaan we in één stuk 

door tot de zomervakantie. 
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Belangrijke data: 

 

19 mei 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

24 mei 

Circusvoorstelling, 

13.00 uur 

 

26 mei 

Hemelvaartsdag 

School gesloten 

 

27 mei 

Dag na Hemelvaart 

School gesloten 

 

30 en 31 mei 

Schoolreis 

 

5 en 6 juni 

Pinksteren 

 

30 juni: Schoolverlaters-

avond 

 

27 juni t/m 1 juli 

OPP besprekingen 
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