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Algemeen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Het einde van het schooljaar komt nu in zicht, samen met de bekende laatste loodjes.
We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug, vanwege een schoolsluiting en
allerlei extra maatregelen. Daardoor hebben we elkaar niet (vaak) kunnen zien. We willen
juist graag in verbinding staan met onze ouders en partners. Dit hebben we niet altijd
waar kunnen maken door Covid-19. Omdat we niet weten hoe alles er na de
zomervakantie uit gaat zien, zullen we u, zodra er veranderingen komen, op de hoogte
houden. Na de zomervakantie willen we het schooljaar rustig opstarten en u dan in de
eerste nieuwsbrief laten weten op welke wijze en wanneer we volgend schooljaar de
oudergesprekken zullen houden.
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar nog plaats zullen
vinden. Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij u later per mail of
Parro.
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 2021-2022 wordt voor de zomervakantie
geplaatst op www.scholenopdekaart.nl
Schooltijden
Na de zomervakantie zullen de schooltijden als volgt zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 14.30 uur. We lunchen tussen 11.45 uur
en 12.15 uur. Aansluitend 30 minuten pauze. Wij kunnen daarbij twee overblijfmoeders
inschakelen.
Op woensdag is er les van 8.30 uur tot 12.30 uur
Koptelefoons
De kinderen van groep 4 van dit schooljaar die na de vakantie naar groep 5 gaan,
hebben nog geen koptelefoon. Zij gaan komend schooljaar werken op een chromebook.
Wij vragen u om zelf voor een koptelefoon te zorgen die past op een chromebook. De
kinderen van groep 5, 6 en 7, die volgend schooljaar naar groep 6, 7 en 8 gaan, zijn
waarschijnlijk nog in het bezit van een koptelefoon. Mocht deze kapot zijn dan ook graag
zelf voor een koptelefoon zorgen. De koptelefoons zijn persoonsgebonden (hygiëne) en
blijven op school op de plaats van de leerling. Wij kopen geen koptelefoons meer
centraal in.
Slippers
Nu het zomer wordt dragen enkele kinderen slippers. We hebben gemerkt dat het
gevaarlijk kan zijn met spelen en hardlopen om slippers te dragen. Kinderen vallen veel
sneller. Het is veiliger en beter voor de voeten om naar school te komen met sandalen of
schoenen.

Groep 8

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

De komende dagen zijn er leuke activiteiten gepland voor groep 8. Op 21 juli nemen zij
definitief afscheid van basisschool Laureyn. Voor hen begint dan de vakantie. Zij moeten
op 22 juli niet meer naar school. Voor alle andere groepen is het zomervakantie op 22 juli
om 14.15 uur.
Oproep
De oudercommissie vraagt nieuwe leden. Er wordt éénmaal in de maand vergaderd.
Daarnaast wordt er hulp gevraagd bij activiteiten. Wie graag wil aansluiten bij de
oudercommissie kan zich opgeven bij één van de oudercommissieleden of dit op school
laten weten.

Activiteiten
Op de kalender vindt u een aantal activiteiten voor dit schooljaar. Sommige activiteiten
zijn niet doorgegaan. Omdat er nu geen geld besteed wordt aan bijvoorbeeld schoolreis,
zorgt de oudercommissie voor andere leuke traktaties en activiteiten. Vorige week
hebben we een schoolfeest gehad met workshops dans en percussie. Pannenkoeken als
lunch! Aan alle ouders die hebben gebakken…….. dank u wel, de kinderen hebben er
erg van genoten!

Kalender
Data:
23 juli ................................ zomervakantie voor alle kinderen
6 september ................... eerste schooldag

Vakanties komend schooljaar 2021- 2022
studieochtend

6 oktober 2021

herfstvakantie

25 oktober tot en met 29 oktober 2021

studiemiddag

25 november 2021

kerstvakantie

24 december 2021 tot en met 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

28 februari tot en met 4 maart 2022

studiedag

31 maart 2022

extra vrije dag (couleur locale)

1 april 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Extra vrije dag (couleur locale)

7 juni 2022

Zomervakantie

22 juli tot en met 2 september 2022

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

