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Musical groep 8A en groep 7/8B 
Groep 8A en 7/8B hebben vorige week de 
afscheidsmusical ‘De zaak Kluitjes’ gespeeld voor 
ouders. De voorstelling was weer prachtig om 
naar te kijken en je kon zien dat de leerlingen 
plezier beleefden aan het spelen van hun rol. 
Altijd weer prachtig hoe kinderen je kunnen 
verrassen op het toneel.  

 
We wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes op het Voortgezet 
Onderwijs!   
 
 

Juffen- en meesterdag in groep 1 en 2 
Vanwege het gekke jaar hebben we allemaal onze verjaardag niet kunnen 
vieren in de klas. Ook zijn er een aantal leerkrachten in de zomervakantie 
jarig. 
We vieren onze verjaardagen dit jaar op vrijdag 2 juli in de eigen klas 
samen met de kinderen. 
De kinderen krijgen eten en drinken op school. Als de kinderen het leuk 
vinden, mogen ze verkleed komen op school!!  
 

 

Meesters- en juffendag groepen 5 t/m 8 
Op dinsdag 6 juli vieren de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8 
hun verjaardagen. We vragen u om uw kind eten en drinken mee te 
geven voor de middagpauze. We hebben tosti ijzers in de klassen 
waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Verder maken we er 
samen een leuke en gezellige dag van!! 
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De Laatste Schooldag 
Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Op donderdag 8 juli vieren we de laatste 
schooldag! Alle kinderen gaan op de normale tijd naar school en zijn, net als anders, om 14.00 uur 
vrij. 
Voor deze dag is er een leuk programma bedacht! Wat dat gaat zijn, houden we nog even geheim… 
De kinderen krijgen van de OR een broodje knakworst aangeboden voor tussen de middag.  
 

Vakantierooster en margedagen 2021-2022 
 

Vakantie van… tot en met …  vrije uren 

herfstvakantie 18 – 22 oktober 2021  24,75 

kerstvakantie 27 december 2021 – 07 januari 2022  49,50 

margedag 10 februari 2022  5,25 

voorjaarsvakantie 21– 25 februari 2022  24,75 

margedag 30 maart 2022  5,25 

Goede Vrijdag 15 april 2022  3,75 

Tweede Paasdag 18 april 2022  5,25 

meivakantie 25 april – 06 mei 2022  49,50 

Hemelvaart 26 + 27 mei 2022  09,00 

pinkstervakantie 6 juni  2022  5,25 

margedag 7 juni 2022  5,25 

margedag 27 juni 2022  5,25 

zomervakantie 18  juli – 26 augustus 2021  148,50 

 
  
Sluiting Mijnschool zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie is de website en app van mijnschool.nl tijdelijk niet bereikbaar. 
Nieuwsberichten en foto’s van schooljaar 2020-2021 worden dan verwijderd. 
Als er foto’s zijn die u wilt bewaren dan heeft u tot vrijdag 9 juli de tijd om deze foto’s ergens anders 
op te slaan. 

 

Doekoe-scholenactie 
De Doekoe-scholenactie zit erop! De opbrengst van de gespaarde Doekoe-
munten is €242,00. Van dit bedrag worden leuke materialen gekocht voor op 
het schoolplein of voor in de gymzaal. 
  

 
 

 
Ouderbijdrage 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 
 
 


