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Sinterklaasviering  

agenda 
2020 
16-12 t/m 03-01 kerstvakantie 

 

2021 
04-01  start digitaal onderwijs 

25-01     studiemiddag school om 12.00 u uit 

  (onder voorbehoud) 

10–02  rapport groep 3 t/m 8 

12-02   carnavalsviering  

15-02-t/m 19-02 voorjaarsvakantie  

22-02 t/m 26-02  rapportgesprekken groep 3 t/m 8 

02-04 t/m 06-04   lang paasweekend leerlingen vrij 

23-04   Koningsspelen groep 1 t/m 8  

26-04 t/m 07-05  meivakantie  

13-05+14-05  Hemelvaart leerlingen vrij  

24-05+25-05 Pinksteren leerlingen vrij  

07-07   rapport  groep 3 t/m 7 mee 

09-07   studiedag team leerlingen vrij  

14-07   rapport groep 8 mee 

Sint werkt dan wel “van thuis” maar gelukkig kwamen er op woensdag 25 

november wel twee lieve pieten  langs op school. 

Ze hadden voor alle kinderen een mooi cadeautje van Sinterklaas. 

 

In groep 6, 7 en 8 werden de prachtigste surprises gemaakt en uitgepakt. 

Het was een zeer geslaagde Sinterklaasochtend op school! 

 

 

In oktober is er een oudertevredenheidsmeting uitgezet . We 

hebben 46 reacties mogen ontvangen. De ouders beoordelen de 

school gemiddeld met een  7,8.  

De eerste resultaten zijn reeds besproken met de medezeggen-

schapsraad. Na de kerstvakantie zullen we de resultaten ook   

bespreken met de ouderraad. Acties voortkomend uit deze ge-

sprekken, zullen we met u delen.  

Dank u wel voor uw medewerking ! 

oudertevredenheidsmeting  

kerstgroet en nieuwjaarswens  
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

We kijken terug op een heel bijzonder jaar.  

Ook de schoolsluiting, zo vlak voor de kerstvakantie, kwam voor 

iedereen vrij onverwacht.   

Ondanks alle beperkingen en de contacten op afstand, willen wij 

u namens alle leerkrachten, de ouderraad en de MR graag be-

danken voor de samenwerking, de inzet tijdens het thuisonder-

wijs en voor de hulp die wij mochten ontvangen tijdens dit jaar. 

We starten 4 januari weer met thuisonderwijs, maar we hopen 

iedereen weer snel op school te mogen verwelkomen.  

Ondanks alle beperkingen die nu op ons afkomen, wensen wij 

iedereen een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen en voor het 

nieuwe jaar veel gezelligheid, een goede gezondheid en alle 

goeds toe! 

 

Team De Schakel  
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Samen met juf Barbara van Natuur & Zo hebben de kleuters 

een herfstwandeling gemaakt. Ze gingen op zoek naar een 

geschikt huisje voor kabouter Pinnemuts. In het bos hebben 

we veel verschillende paddenstoelen gevonden. Op de pad-

denstoelen zoekkaart konden we de naam vinden van de 

paddenstoel. Met een loep konden we ze beter bekijken en 

met een spiegeltje de sporen ontdekken. De champignons 

die we mochten proeven waren zeker niet giftig omdat die bij 

de groenteboer waren gekocht. Dankjewel juf Barbara voor 

de leerzame uitleg.  

herfstwandeling groep 1 en 2      

EHBO-examen groep 8  
Op vrijdag 20 november hebben de leerlingen van 

groep 8 het  EHBO-examen gedaan. En..  

Ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd!  

inzameling lege batterijen  
Op school hebben we naast het kopieerapparaat een 

batterijenbak staan. Voor de batterijen die we inleveren 

bij STIBAT krijgen we punten. Met deze punten kunnen 

we buiten speelmateriaal bestellen. Sparen jullie mee? 

Kerstactie De Melkkan 
Voor De Melkkan zijn in alle klassen veel 

schoolspullen ingezameld.  

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!  

vakantierooster schooljaar 2021-2022 

6 september 2021   start nieuw schooljaar 

6 oktober 2021       Perspectodag: lln. vrije dag 

25 t/m 29 oktober 2021   herfstvakantie 

24 dec 2021 t/m 7 jan 2022 kerstvakantie 

28 feb t/m 4 maart 2022  voorjaarsvakantie 

15 en 18 april 2022  Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 

25 april t/m 6 mei 2022   meivakantie 

26+27 mei 2022    Hemelvaart 

6 juni 2022     Pinksteren 

22 juli 2022    start zomervakantie 

 

De studiedagen (1 ½ dag) en de twee ‘couleur locale‘ dagen moeten 

nog ingepland worden.  


