Kalender
12 mei
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13 mei

Hemelvaartsdag, vrij

14 mei

Vrij

18 mei

Oud papier

23 mei

Eerst Pinksterdag

24 mei

Tweede Pinksterdag, vrij

25 mei

Studiedag, leerlingen vrij

2 juni
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Beste ouders en verzorgers,
De laatste periode van het jaar is alweer aangebroken. Vanaf
maandag is het nog maar 8 weken en dan is het zomervakantie.
In deze periode staat er nog van alles op de agenda. Morgen en
vrijdag hebben we vrij vanwege Hemelvaart en 24 en 25 mei
vanwege Pinksteren.
De eerste twee weken van juni worden in groep 3 t/m 8 de Cito
toetsen gemaakt. Ondertussen zijn de kinderen bezig met het vullen
van hun portfolio om deze in juli aan jullie te kunnen presenteren.
Hoe de organisatie van juffendag, musical groep 8 en Langereis got
talent zal zijn, is nog even afwachten.
We genieten ondertussen van het steeds mooiere weer!
Vriendelijke groeten, Anita Huibers

Jeugdarts
De assistente van de jeugdarts komt op maandag 17 mei op school langs voor een ogentest voor
een aantal leerlingen en om de leerlingen uit 2010 te wegen en te meten.
De ouders van deze leerlingen hebben thuis een brief ontvangen.
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Nieuwe baan
Juf Dewi heeft een nieuwe baan! Na de zomer gaat Dewi 4 dagen in
een groep 3-4-5 werken op een school bij haar om de hoek. Voor haar een
fantastische kans, voor ons natuurlijk enorm balen. Eind mei zullen we op
zoek gaan naar een nieuwe, fijne en enthousiaste collega.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022
Hierbij alvast een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

18 t/m 22 oktober
25 december t/m 7 januari
21 t/m 25 februari
15 t/m 18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m 26 aug.

Studiedagen:

4 en 5 oktober
24 november
3 en 4 februari
7 juni
30 juni
1 juli

Ophalen oud papier
Op dinsdagavond 18 mei (vanaf 18:30 uur) is obs de Langereis aan de
beurt om oud papier op te halen. Vergeet u dus niet uw oud papier die dag
buiten te zetten. De opbrengst komt ten goede van
onze school.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt woensdag 2 juni.
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