
 
 

Nieuwsbrief 9 
21 juli 2022 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Deze week sluiten we schooljaar 2021-2022 af. Op maandag was de doorschuifmiddag 

waarbij de kinderen alvast konden kennismaken met de leerkracht(en) en het lokaal 

van hun nieuwe groep. Dinsdag hadden we een heerlijk verkoelend spetterfeest. Het 

feest is mede mogelijk gemaakt door de familie Van der Hooft. Zij hadden een 

waardebon van Qui Vive gewonnen en hebben deze geschonken aan school. Nogmaals 

hartelijk dank hiervoor! We hebben met elkaar enorm genoten van deze dag!  

Gisteren hadden we een gezellige vossenjacht. Wat was het leuk om weer eens een 

activiteit met alle kinderen en ouders te kunnen doen! Fantastisch dat zovelen van 

jullie erbij waren! 

En vandaag was dan echt de laatste dag van dit schooljaar. De leerkrachten namen 

afscheid van de kinderen uit hun groep en met de groepen 3 tot en met 7 hebben we 

de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Voor hen breekt een nieuwe tijd aan: we 

wensen hen veel succes en plezier op hun nieuwe school.  

En dan nu vakantie. Tijd om even te ontspannen en te genieten. Namens alle 

collega’s wens ik jullie en de kinderen een heel fijne, gezellige en relaxte tijd toe.  

  

Hartelijke groet,  

namens alle collega’s, 

 

Kirstie van der Heide-Güthe 



 
 

  

 

 

Hebben jullie alle vossen gevonden? 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
Een spetterend slot van dit schooljaar! 



 
 
 
 
Kindcentrumraad 

In september 2022 loopt de termijn van één van de leden van de Kindcentrumraad af. 

Volgens het reglement we daarom een verkiezing uit aan het begin van het nieuwe 

schooljaar. 

Ons aftredend lid, Michel Wiersma, stelt zich verkiesbaar, maar laat u niet 

weerhouden om een mail te sturen naar kcrdeaventurijn@onzewijs.nl als u interesse 

heeft om ook deel uit te maken van de Kindcentrumraad. Wanneer er meerdere 

ouders zich kandidaat stellen, worden er in het nieuwe schooljaar verkiezingen 

gehouden. 

 
 
Gymrooster 

Groepen 1/2  donderdag 
Groep 3a   maandag, donderdag 
Groep 3b   woensdag, donderdag 
Groep 4   maandag, donderdag 
Groep 4/5   woensdag, vrijdag 
Groep 5   woensdag, vrijdag 
Groep 6a   woensdag, vrijdag 
Groep 6b  woensdag, vrijdag 
Groep 7   maandag, vrijdag 
Groep 8a   maandag, vrijdag 
Groep 8b  woensdag, vrijdag 
 

 

Studiedagen (LET OP: ER STOND EEN FOUT IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF) 

• Woensdag 21 september 2022* 

• Vr 18 november    

• Vr 23 december  Lesvrije middag (alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij) 

• Ma 9 januari    

• Vr 10 februari    

• Woe 8 maart    

• Woe 17 mei    

• Ma 26 juni  DEZE DATUM STOND ONJUIST IN DE VORIGE NIEUWSBRIEF, EXCUSES 

• Vr 14 juli  

 
 

 



 
 

 

 

Agenda 

• Vrijdag 22 juli   Start van de zomervakantie (deze dag zijn de kinderen vrij) 

• Maandag 5 september Eerste lesdag na de zomervakantie  

• Maandag 12 september Informatieavond groepen 3 

• Dinsdag 13 september Informatieavond groepen 4, 4/5 en 5  

• Woensdag 14 september Informatieavond groepen 1/2 en 8 

• Donderdag 15 september Informatieavond groepen 6 en 7 

• Woensdag 21 september  Kennismakingsgesprekken alle groepen* 

 

*Wij gaan dan met u en uw kind in gesprek over de verwachtingen van het schooljaar. U kunt 

na de zomervakantie een tijdstip op deze dag inplannen via Parro.  

 

Mocht u ons willen bereiken in de zomervakantie, dan kan dat via het 

telefoonnummer van het kinderdagverblijf: 06-48456929 

 


