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29 juni 2021 
 
In deze nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte van de ontwikkelingen in en rondom 
de school.  
 
Van de directie 
Op de studiedag van 28 juni hebben we met 
het team gesproken over de missie en visie, de 
trendanalyse over de resultaten en de Cito 
eindtoets van groep 8 en daaraan gekoppeld 
waar wij de NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) gelden aan willen besteden.  
In de MR vergadering van 1 juli bespreken we 
dit met de ouder- en personeelsgeleding. In 
de nieuwsbrieven na de zomervakantie kunt u 
hierover meer teruglezen. 
 
Rapporten 
Het is nog maar kort geleden dat wij de 
rapportgesprekken voerden (april 2021) maar 
inmiddels naderen we het einde van het jaar 
en krijgen de leerlingen hun rapport mee op 
vrijdag 2 juli. De gesprekken zijn facultatief, 
dat betekent dat u een gesprek kunt 
aanvragen of dat de leerkracht u kan 
uitnodigen voor een gesprek. Neem contact 
op met de leerkracht van uw kind als u van 
deze mogelijkheid gebruik wilt maken. 
 
Sportdag woensdag 7 juli 2021 
Dit jaar is er door Corona niet veel 
georganiseerd. Nu de teugels in de totale 
samenleving weer wat losser mogen willen wij 
voor onze leerlingen ook nog een leuke dag 
organiseren. We hebben hiervoor woensdag 7 
juli gepland. Op deze dag zijn er diverse sport- 
en spelactiviteiten gepland rondom de school 
voor de groepen 3 t/m 8. Voor de kleuters is 
er ook een spelprogramma op het 
kleuterplein. De lunch wordt geregeld door de 
Ouderraad. U hoeft alleen een 10 uurtje (eten 
en drinken) mee te geven. Voor alle kinderen 
wordt sportieve kleding geadviseerd. En 

vergeet niet om uw kind in de ochtend alvast 
in te smeren met zonnebrandcreme. 
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar 7 
ouders die kunnen helpen bij de begeleiding 
van de spellen bij groep 3 t/m 8. En we zoeken 
7 ouders die kunnen helpen bij de kleuters. Als 
u kunt helpen laat dit dan weten aan Arianne 
Bijkerk via 
ariannebijkerk@onderwijsprimair.nl  
of 0182-352607 

Jarigen 

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

 

 

Juni 

28-6 Viënna gr 1-2B 
30-6 Stef gr 1-2A 
 

Juli 

1-7 Mila B. gr 1-2A 
4-7 Noé gr 5-6 
6-7 Julnaar gr 1-2B 
6-7 Finn gr 5-6 
7-7 Clint gr 1-2B 
11-7 Fay gr 5-6 
11-7 Fenna gr 7-8 
12-7 Femke gr 1-2B 
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Agenda 

30 juni schoolfotograaf 
7 juli sportdag voor alle leerlingen 
9 juli afscheidsuitje groep 8 
13 juli musical en afscheid groep 8 
15 juli kennismaken met de leerkrachten van 
volgend schooljaar 12.30-13.30 uur. 
16 juli laatste schooldag tot 14.00 uur, dan 
begint de vakantie!  
 
Ziezo peuteropvang Ammerstol  
Ook voor de peuteropvang zijn de laatste 
weken van het schooljaar aangebroken. Onze 
peuteropvang zal de laatste week van het 
schooljaar een zomerfeest organiseren waar 
we allerlei extra zomerse activiteiten 
organiseren. Alle peuters worden deze week 
in het zonnetje gezet, groot feest dus!  
Onze peuteropvang biedt opvang aan peuters 
vanaf 2 jaar van 8.15 tot 12.15 en is gevestigd 
in de Kromme Draai. We hebben nog wat 
plekjes vrij, mocht u interesse hebben dan 
bent u van harte welkom om contact op te 
nemen en vrijblijvend een keer te komen 
kijken, wie weet feest uw peuter volgend jaar 
ook met ons mee!  
U kunt contact opnemen 
met simone.soet@ziejulliezo.nl    
 

Ziezo buitenschoolse opvang Ammerstol  
Terwijl de juffen en meesters straks gaan 
genieten van hun welverdiende 
vakantie, staat het team van Ziezo 
klaar om er de gehele vakantie iedere dag wat 
leuks van te maken. Tijdens de vakantie 
vangen wij de kinderen op in onze 
locatie te Schoonhoven. We hebben iedere 
dag diverse activiteiten binnen ons 
thema "tour de talent".  
Ziezo is een buiten BSO, dus behalve leuke 
activiteiten, gaan we er lekker op uit in de 
vakantie. We hebben diverse speeltuinen in 
de buurt waar we heen gaan of we 
organiseren sportactiviteiten op locatie en bij 
zonnig weer zal er lekker met water gespeeld 
worden.   
Juist in de vakanties staan we klaar om de 
kinderen een Super dag te bezorgen!  
Ziezo biedt opvang buiten 
de reguliere openingstijden van school ook 
tijdens de studiedagen, voor kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 12 jaar. We hebben nog wat 
plekjes vrij dus bent uw nieuwsgierig 
geworden neem dan vrijblijvend contact op 
met simone.soet@ziejulliezo.nl   
 
 
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 
worden nog gepland en hoort u zo snel 
mogelijk van ons.  
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