Nagele, 30 april ’21

ALGEMEEN
Welkom!
Op 27 april is Levi vier jaar geworden! Daarom is hij vanaf deze week bij ons op school in groep 1-2
A. Levi; je bent van harte welkom bij ons. We hopen dat je fijne jaren bij ons zult hebben.
Besmettingen
Twee weken geleden schreef ik dat de leerkracht en een leerling (beiden groep 8) nog steeds ziek
waren. Helaas moet ik vertellen dat dit nog steeds zo is. Zowel de leerling als de leerkracht hebben
zich steeds heel erg moe gevoeld.
De leerkracht is op dit moment wel duidelijk aan de beterende hand. Omdat het verloop van de
ziekte grillig is, is het nog lastig te zeggen wanneer ze weer terug kan komen op school. Voor nu
hebben we afgesproken dat de leerkracht na de meivakantie weer enkele dagdelen
(donderdagochtend en vrijdagochtend) op school zal zijn. Ze zal dan nog geen
klassenverantwoordelijkheid hebben. Voor groep 8 geldt dat op maandag t/m woensdag juf Jenneke
voor de groep staat, en op donderdag en vrijdag meester Ibo.
Afwezigheid juf Reinou
In verband met persoonlijke redenen (o.a. ernstige ziekte in de familie) zal juf Reinou na de
meivakantie enige tijd haar werkzaamheden neer moeten leggen. Juf Wendela zal haar taken in de
school van haar overnemen. Juf Wendela en juf Patricia zullen in de meivakantie overleg hebben
over de klas en over de werkzaamheden.
___________________________________________
AIRCO
In de voorjaarsvakantie is er een start gemaakt aan het installeren van airco door onze school met
de bedoeling om dit in de meivakantie af te ronden. De Rijksgebouwendienst/monumentenzorg
hebben nu toch aangegeven vragen te hebben over de wijze hoe het e.e.a. wordt uitgevoerd.
Nadere tekeningen, foto’s en andere stukken worden nu opgevraagd.
Dat betekent dat er weer tijd overheen gaat en dat de werkzaamheden helaas nog niet in de
meivakantie afgerond kunnen worden.
___________________________________________________________

BELANGRIJKE DATUMS
Vakantierooster 2021-2022
Hieronder treft u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar voor de basisscholen in onze regio. Let op: dit
is niet helemaal gelijk aan het rooster voor het voortgezet onderwijs.
Vakantie- / feestdagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Avesdag (studiedag stichting)
Hemelvaart weekend
Pinksteren
Zomervakantie BO

van
zaterdag 16 oktober 2021
zaterdag 25 december 2021
zaterdag 19 februari 2022
vrijdag 15 april 2022
zaterdag 23 april 2022
woensdag 27 april 2022
donderdag 5 mei 2022
woensdag 25 mei 2022
donderdag 26 mei 2022
maandag 6 juni 2022
zaterdag 16 juli 2022

Datumlijst
3 -14 mei
23-24 mei
14 – 16 juni
2 juli
8 juli
12 juli – 20 aug.
Hartelijke groet,
Paulien

Meivakantie
Pinksterweekend
Optie kamp groep 7-8
Rapport mee
Slotavond
Zomervakantie

tot en met
zondag 24 oktober 2021
zondag 9 januari 2022
zondag 27 februari 2022
maandag 18 april 2022
zondag 8 mei 2022
woensdag 27 april 2022
donderdag 5 mei 2022
woensdag 25 mei 2022
vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
zondag 28 augustus 2022

