
 

 

Nagele, 18 juni ‘21 
 
Beste ouders, 

 
In deze korte nieuwsbrief enkele belangrijke onderwerpen van verschillende aard: 
 
WELKOM 
 
Deze week is Dana 4 jaar geworden! Vanaf deze week zit zij bij juf Marloes en juf Marjon in de klas. 
Heel hartelijk welkom Dana, we hopen dat je fijne jaren bij ons op school zult hebben. 
 
 
                                   ___________________________________________ 

 
NIEUWS VAN JUF DANIËLLE D. 
 
Vanaf de meivakantie ben ik een paar weken thuis geweest vanwege hevige misselijkheid, 
eetproblemen en vermoeidheid. Erg vervelend, maar gelukkig voor een goed doel. Het is nu dan 
ook geen geheim meer dat mijn partner en ik in verwachting zijn van ons eerste kindje dat naar 
verwachting december dit jaar geboren zal worden. 
In grote lijnen gaat het de goede kant op en ik hoop dan ook dat deze kwaaltjes dan ook snel over 
zullen gaan.   
Juf Daniëlle D. van groep 4  

 
                                ___________________________________________ 
 
LEKKER LANG LEZEN (OF LUISTEREN) 
 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto?  
Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de 
zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft uw kind in juli en augustus gratis de 
leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.  
 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdekt u de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download u 
ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te 
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft uw kind tijdens de vakantie de spannendste 
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en 
luister nu via de online Bibliotheek-app. 

 
                                     ___________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

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  van      tot en met  
Herfstvakantie   zaterdag 16 oktober 2021   zondag 24 oktober 2021  
Kerstvakantie    zaterdag 25 december 2021   zondag 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   zaterdag 19 februari 2022   zondag 27 februari 2022  
Goede Vrijdag en Pasen  vrijdag 15 april 2022    maandag 18 april 2022  
Meivakantie    zaterdag 23 april 2022    zondag 8 mei 2022  
Koningsdag    woensdag 27 april 2022   woensdag 27 april 2022 
Bevrijdingsdag    donderdag 5 mei 2022    donderdag 5 mei 2022  
Avesdag (studiedag stichting)  woensdag 25 mei 2022   woensdag 25 mei 2022  
Hemelvaart weekend   donderdag 26 mei 2022   vrijdag 27 mei 2022  
Pinksteren    maandag 6 juni 2022    maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie BO   zaterdag 16 juli 2022    zondag 28 augustus 2022 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


