Nieuwsbrief juni 2021.
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●

1 en 2 juli
12 en 13 juli
16 juli
20 juli
23 juli
26 juli -5 september
6 september

Schoolkamp groep 8
10-minutengesprekken groep 1 en 2
Afscheid juf Gerda, juf Marianne
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie
1e schooldag

Versoepelingen Corona:
Omdat het schooljaar nog maar een kleine 4 weken duurt, willen we graag op dezelfde
manier zoals we nu doen doorgaan. Bij omliggende scholen worden er nog regelmatig
klassen naar huis gestuurd vanwege besmettingen. Waar het kan zullen we de verlichtingen
van de maatregelen toepassen. Wij zijn van mening dat de continuering van het onderwijs
en de structuur waar de kinderen nu inzitten, goed verloopt. We hopen doordat we deze
maatregelen blijven volgen, we geen klassen meer naar huis moeten sturen gedurende het
laatste stukje van het schooljaar. Alle geplande activiteiten kunnen we gelukkig gewoon
door laten gaan. We rekenen op uw begrip. Mocht u hier vragen over hebben dan hoor ik
het graag van u.
Vakantierooster 2021-2022
Het vakantierooster voor 2021-2022 ziet er als volgt uit:
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

Laatste rapport:
Op donderdag 15 juli krijgen alle kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar
huis.Voor de ouders van groep 1 en 2 zijn er 10-minutengesprekken op maandag 12 en
dinsdag 13 juli.In deze week en de week daarop zijn er facultatieve rapportgesprekken
voor groep 3 t/m 6. Dit betekent dat er alleen gesprekken worden gevoerd wanneer hier
een directe aanleiding voor is. Uiteraard kan het voorkomen dat de leerkracht van uw zoon
of dochter toch nog met u in gesprek wil over het rapport. In dat geval zullen zij u uiterlijk
28 juni uitnodigen voor een gesprek. Wanneer u na dat moment geen uitnodiging heeft
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ontvangen, zult u niet worden ingepland voor een gesprek.Nu kan het uiteraard zo zijn dat
u zelf de behoefte heeft om een gesprek aan te vragen.Dit is uiteraard mogelijk. U kunt
hiervoor na uitreiking van het rapport contact opnemen met de groepsleerkracht van uw
kind. Voor groep 7 is er voor alle leerlingen een gesprek in verband met het voortgezet
onderwijs.
Formatie:
Wij zijn erg blij met het formatieplaatje voor volgend schooljaar. Omdat er wat
wisselingen zullen zijn aan het einde van het schooljaar komt de inzet van de leerkrachten
er als volgt uit te zien.

Mocht u hier vragen over hebben dan hoor ik het graag van u.
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Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van dit schooljaar 4 en wilt u, uw zoon/dochter ook
inschrijven op de Mgr. Heyligersschool, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met
mij (Ivo Collet). Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan dat altijd en maak ik graag
een afspraak. telnr. 0113649384
Kibeo Algemeen
-

Nu het weer wat mooier wordt willen wij vaker met water buiten spelen. Willen
jullie (op alle groepen) reservekleding meenemen?

Dagopvang
-

-

-

-

In de hal hangt een lijstje voor de zomervakantie, zouden
jullie in willen vullen of je kind(eren) wel/niet komen?
Dankjewel!
Wij hebben het thema ‘Ik en mijn familie’ afgesloten.
Wat ontzettend leuk dat we zoveel leuke en verschillende
huisjes hebben terug gekregen.
Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘Schip Ahoy.
We hebben onder andere een verrekijker en een
schatkaart gemaakt. Ook hadden wij op 10 juni een echt
Piratenfeest! We hadden het plein omgetoverd tot een
piraten land met een echt schip en bommen (blikken)
gooien met 1 oog. Allemaal onze piratenmuts op en wij
hadden een heerlijke dag!
De fotograaf is vorige week bij ons langs geweest.
Wij hopen dat de foto’s goed gelukt zijn!
Wij hebben een nieuw liedjesrad op de groep. Om de
beurt mogen de kinderen het rad draaien, het rad stopt op
een plaatje en daar zingen wij dan een liedje bij.
De kinderen vinden het een groot succes!

Bso
-

Nog even en dan is het alweer zomervakantie. Om het schooljaar leuk af te sluiten
vieren wij de laatste week voor de zomervakantie een feestweek! Als het mooi
weer is willen jullie dan reservekleding meegeven?
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