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16 juli 2021 
 
In deze nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte van de ontwikkelingen in en rondom 
de school.  
 
Van de directie 
Afgelopen weken hebben we nog leuke 
activiteiten kunnen organiseren voor de 
kinderen. De sportdag onder leiding van 
meester Jesse was fantastisch! De frietjes als 
lunch een klein feestje! Alle hulpouders 
hartelijk dank voor jullie inzet. Helaas moesten 
een aantal kinderen deze leuke dag missen 
omdat zij in quarantaine zaten. 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van 
groep 8 de musical ‘Sabotage op het spoor’ 
opgevoerd voor hun ouders. Wat een 
ongekende talenten zie je dan naar voren 
komen! Aansluitend was de afscheidsavond en 
zwaaiden we de leerlingen van groep 8 uit. 
In de nieuwsbrief die in de laatste 
vakantieweek uitkomt vertel ik u of we nog 
gespreide breng- en haaltijden blijven 
aanhouden. Dat is afhankelijk hoe de situatie 
rondom Corona zich de komende weken 
ontwikkelt. 
 
Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie, rust 
lekker uit en hopelijk blijven we allemaal 
gezond! Graag zien we de leerlingen op 
maandag 30 augustus weer op school. 

Jarigen 

In de nieuwsbrief feliciteren we de jarigen van 
de komende periode! 

 

Juli 

19-7 Yde gr 3 
23-7 Patrik gr 5 
25-7 Lizzy gr 2 
25-7 Oscar gr 3 
27-7 Pim gr 2 
27-7 Demian gr 5 
29-7 Roos (brugklas) 
 

Augustus 

1-8 Kayleigh-mae gr 5 
3-8 Merel gr 6 
14-8 Daley gr 4 
16-8 Sacha gr 3 
16-8 Job gr 6 
17-8 Sven (brugklas) 
21-8 Ties gr 5 
22-8 David gr 6 
24-8 Annabel gr 8 
24-8 Julia gr 2 
31-8 Quinty gr 5 

Welkom 

Na de zomer starten Clint, Lynn en Novi in 
onze kleutergroepen op De Kromme Draai. 
Alvast van harte gefeliciteerd en veel plezier 
bij ons op school!  

MR 

In de nieuwsbrief van juni heeft de MR een 
oproep gedaan voor een nieuw lid. Marleen 
Brooshooft, de moeder van Björn heeft zich 
aangemeld. Zij is de enige kandidaat, dus er 
hoeven geen verkiezingen te worden 
uitgeschreven. In de eerste MR vergadering 
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van het nieuwe schooljaar op 23-9-2021 
maken wij dit officieel. 

Agenda 

Maandag 30 augustus start schooljaar 
8 t/m 10 september kamp groep 7-8 
 
 

 
Vakanties 2021-2022 
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 7-1-2022 

Voorjaarsvakantie 28-2-2022 t/m 4-3-2022 

Goede vrijdag en Pasen 15-4-2022 en 18-4-2022 

Meivakantie incl Koningsdag 25-4-2022 t/m 6-5-2022 

Hemelvaart en vrijdag 26-5-2022 t/m 27-5-2022 

Pinksteren (2de Pinksterdag) 6-6-2022 

Zomervakantie 11-7-2022  t/m 19-08-2022 

 
De 3 studiedagen van schooljaar 21-22 zijn 
gepland op: 
 
Vrijdag 15 oktober 2021 
Dinsdag 25 januari 2022 
Maandag 7 maart 2022 
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