
 
Laatste nieuwsbrief! 

 

Aju-Paraplu 
Sem uit groep 5 gaat helaas onze school verlaten.  Hij gaat naar de 
Davinci school in Neede. We wensen Sem daar heel veel geluk en 
succes en we zullen hem missen. We zullen Sem vast nog zien 
voetballen op het schoolplein na schooltijd.  
 

Groepsapp 
De communicatie vanuit school loopt steeds vaker via Parro. 
Daarnaast hebben we nog de groepsapp. Deze houden we nog 1 
schooljaar aan voor informatie vanuit de OR/MR. Na dat jaar gaan 
we evalueren en beslissen hoe we ermee verder gaan. 
 

Techniekles 
Helaas zijn er nog geen nieuwe techneuten gevonden voor onze 
technieklessen voor groep 8. 20 middagen (12.45-14.15uur) in het jaar tussen oktober en 
mei vinden de technieklessen plaats. Er is een kant en klaar programma maar eigen inbreng 
is altijd welkom. De data worden vooraf bepaald door de techniekmannen zelf. Het kan 
wekelijks maar ook 1 keer in de maand zijn we al blij mee. Als er geen nieuwe techneuten 
komen is de vorm waarin we het nu doen helaas niet meer 
mogelijk. Wie wil ons helpen? Wie kent iemand die hierin 
wat kan betekenen? Graag doorgeven aan 
m.ribbers@keender.nl . Bedankt! 
 

Groep 8 
Afgelopen week hebben we genoten van een mooie musical 
en het uitgooien van groep 8. We wensen alle aankomende 
brugpiepers een fijne en succesvolle tijd op het voortgezet 
onderwijs. Tevens hebben we afscheid genomen van 5 
gezinnen: Fam Bolster, Fam Boswinkel, Fam Hulsebosch, Fam 
Wijlens en Fam Wielens. Bedankt voor alles wat jullie voor 
onze school hebben betekend in al die jaren. 
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Op de site van 
Wegdamnieuws zijn  

foto’s te zien van onze 
schoenendoosactie naar 

Siërra Leonne. In de 
sloppenwijken zijn de 
dozen aangekomen. 

Misschien herken je nog 
wel je eigen 

schoenendoos. 
Een mooi voorbeeld van 

burgerschapsonderwijs op 
onze school. 

 

 
 

Bedankt ouders… 
voor jullie vrije tijd 

jullie energie 
jullie enthousiasme 

en inzet voor onze school. 
Super bedankt en tot maandag 23 augustus!  

Zomerse groet van de MR, de OR en het team 
 

 
 



 
Studiedagen en vakantie 2021-2022  

Dag Groep 1-2 Groep 3-8 

Maandag 13 september 
Studiemiddag rekenen 

Middag vrij Middag vrij 

Donderdag 7 oktober 
Studiemiddag Leerlijnen 
Pharnassys groep 1-2 

Middag vrij - 

Dinsdag 9 november 
Tussenevaluatiemiddag  

Middag vrij Middag vrij 

Donderdag 2 december  
Studiedag Leren Zichtbaar Maken 

Hele dag vrij Hele dag vrij 

Vrijdagmiddag 24 december 
Ivm kerstavond 

- 
(is al vrij) 

Middag vrijdag 
 

Donderdag 10 februari 
Evaluatiedag  

Hele dag vrij Hele dag vrij 

Dinsdag 5 april 
Tussenevaluatiemiddag 

Middag vrij Middag vrij 

Dinsdag 24 mei 
Studiemiddag Leren Zichtbaar 
Maken 

Middag vrij Middag vrij 

Vrijdag 24 juni 
Evaluatiedag 

Hele dag vrij Hele dag vrij 

Vrijdag 8 juli 
Zomerfeesten Rietmolen? 

Hele dag vrij Hele dag vrij 

 
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Pasen 
Meivakantie (koningsdag)   
Hemelvaart            
Pinksteren 
Zomervakantie 

18 oktober  t/m 22 oktober 
27 december  t/m 7 januari (24 december om 12uur kerstvakantie) 
21 februari  t/m 25 februari 
18 april 
25 april t/m 6 mei  
26 en 27 mei 
6 juni 
9 juli t/m 17 augustus 

 


