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Beste ouders/verzorgers, 
 
Nog enkele dagen en dan is het zomervakantie. En wat zijn we er allemaal hard aan toe! Het was een erg lang 
schooljaar (het is al eind juli) en het was een heel bijzonder schooljaar. 
De leerlingen verdienen allemaal een groot compliment. Zij hebben het prima gedaan en volgehouden. Ook mijn 
collega’s verdienen wat mij betreft dat compliment. Ondanks alle strubbelingen vanwege b.v. corona zijn zij ‘gewoon’ 
doorgegaan. Chapeau! 
 
Persoonlijk heb ik het ook als een heel bijzonder jaar ervaren. Veel prachtige ervaringen en ontmoetingen wisselden 
zich af met regelzaken i.v.m. corona. Daardoor hebben we niet alles kunnen doen wat we hadden voorgenomen, om 
begrijpelijke redenen. Ondanks dat vind ik het een eer om directeur van deze mooie grote school te zijn! 
 
Volgend schooljaar gaan we hard aan de slag met de verdere ontwikkeling 
van de school. Met het extra geld dat we van de regering hebben gekregen 
(de gelden van het zg. Nationaal Programma Onderwijs) hebben we nieuw 
personeel kunnen aantrekken. Begin van het schooljaar zullen we die aan u 
voorstellen. Ook krijgen nieuwe impulsen ruimte tot ontwikkeling zoals op het 
kind afgestemd onderwijs, specifieke aandacht voor rekenen en begrijpend 
lezen en bijv. focus op het leren-leren (= hoe kom ik tot goed en efficiënt 
leren?) en het samenwerken.  
 
Mooie zaken om samen aan te gaan werken. Maar nu eerst vakantie. Geniet 
ervan, waar u ook bent en wat u ook doet. Ik gun iedereen mooi weer, 
aandacht voor elkaar en bovenal ontspanning. 
 
Iedereen bedankt voor het vertrouwen van dit schooljaar en tot maandag 6 
september (en de week daarvoor hoort u van ons welke regels en afspraken 
gelden i.v.m. corona).  
 
FIJNE VAKANTIE! 
Hans Willemstein, 
directeur 
  

Agenda  

vr 23 juli Studiedag Alle leerlingen vrij 

ma 

vr 

26 juli – 

3 sept 
Zomervakantie Alle leerlingen vrij 

ma 6 sept Eerste schooldag  

di 28 sept Studiedag Alle leerlingen vrij 

De volgende Uitwisseling komt volgend schooljaar uit  
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Bereikbaarheid zomervakantie 

In geval van calamiteiten tijdens de zomervakantie kunt u, als het de Kleiweg betreft bellen naar: 0118-478792. 
Voor locatie Flamingoweg kunt u bellen naar 0118-460344. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar degene 
die dan bereikbaar is. 
 

 

Jaarkalender 2021-2022 

Hieronder ziet u de jaarkalender voor het schooljaar 2021-2022. Deze jaarkalender zal in het nieuwe schooljaar 
ook via de agenda van Parro te zien zijn.  
 

dag/datum 
  

activiteit/vakantie 

6 september 2021 
  

1e schooldag 

23 september 2021   Informatieavond 

28 september 2021   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

30 september 2021   Sociodag groepen 5 

5 oktober 2021   Sociodag groepen 6 

6 oktober 2021 
  

Start Kinderboekenweek 

12 oktober 2021   Kindgesprekken 

25 oktober 2021 - 29 oktober 2021 Herfstvakantie 

24 november 2021 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

3 december 2021   Sinterklaasviering 

23 december 2021 
  

Kerstviering 

24 december 2021 
  

Vrije middag: alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur 

27 december 2021 - 7 januari 2022 Kerstvakantie 

7 februari 2022   Adviesgesprekken groep 8 

10 februari 2022   Studiedag groep 1/2: alle leerlingen groepen 1/2 vrij  

22 februari 2022   Rapportgesprekken 

28 februari 2022 - 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie 

31 maart 2022 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

5 april 2022   Voorlichting veldweek 

14 april 2022 
  

Paasviering 

15 april 2022 - 18 april 2022 Paasweekend 

22 april 2022   Koningsspelen 

25 april 2022 - 6 mei 2022 Meivakantie 

20 mei 2022   Pleinfeest vanaf 12.00 uur 
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25 mei 2022 
  

Studiedag Onze Wijs: alle leerlingen zijn vrij 

26 mei 2022 - 27 mei 2022 Hemelvaart 

1 juni 2022 - 3 juni 2022 Sociokamp groepen 7 

6 juni 2022   2e Pinksterdag 

16 juni 2022 
  

Schoolreis groepen 1/2 

17 juni 2022 
  

Schoolreis groepen 3-6 

20 juni 2022   Studiedag groep 1/2: alle leerlingen groepen 1/2 vrij 

20 juni 2022 - 23 juni 2022 Veldweek groepen 8 

1 juli 2022 
  

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

5 juli 2022 
  

Rapportenavond 

8 juli 2022   Excursie Kanoa groepen 7 
Land van Saeftinghe groepen 8 

11 juli 2022   Kennismakingsmiddag nieuwe groepen 

14 juli 2022   Bedankavond 

18 juli 2022 
  

Afscheid groepen 8  (dit is ook de laatste schooldag van de 
groepen 8) 

22 juli 2022 
  

Alle leerlingen zijn vrij 

25 juli 2022 - 2 september 2022 Zomervakantie 

 

Nieuw meubilair voor groepen 4 en 5 

Na de zomervakantie zullen alle leerlingen van de groepen 4 en 5 aan nieuwe tafels en op nieuwe stoelen zitten. 
Dat zal een grote verbetering zijn voor deze leerlingen! 
Het oude meubilair wordt aanstaande vrijdag opgehaald door de Stichting Help Oekraïne. Deze stichting helpt 
scholen in de Oekraïne die weinig of geen middelen hebben om goed onderwijs te verzorgen. Zie voor een 
vrijwillige donatie: www.helpoekraine.nl  
 

Wetenschapsdag 2 oktober 2021 

Al jarenlang organiseert de bibliotheek van Zeeland tijdens het Weekend van de 
Wetenschap een grote Wetenschapsdag voor kinderen. Dit jaar worden de 
activiteiten verspreid over bibliotheekvestigingen in de hele provincie én kan er 
online vanuit huis aan allerlei workshops worden deelgenomen. 
Voor alle workshops én de show Wonderen van Beweging geldt gratis deelname. 
Inschrijven kan t/m 15 september 2021 via www.dezb.nl. Hier vindt u ook meer 
informatie over deze wetenschapsdag.  

  

http://www.helpoekraine.nl/
http://www.dezb.nl/
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Open dag Balletschool 

Dans je mee? 
op zaterdag 4 september geven wij proeflessen voor toekomstige danstalenten: 
Waar: in de balletschool in de Kenau Hasselaarstraat 557, in Vlissingen 
Wanneer: tussen 10:30-12:00 uur 
Voor wie:  
10:30-10:50  dansers 4-6 jaar voorbereiding klassiek ballet 
11:00-11:20  jazzdansers  vanaf 8 jaar jazz/musical 
11:30-11:50 dansers 6-9 jaar klassiek ballet 
 
Ben je ouder of kun jij niet komen op zaterdag? 
Kom dan in de week van 6 september een proefles volgen! 
Voor meer informatie ga naar 
www.balletschoolisabellezwaan.nl 
of stuur een mail naar  
balletschoolisabellezwaan@outlook.com of  bel naar 06-10539847     
 
Balletschool Isabelle Zwaan is een balletschool voor kinderen, tieners en volwassenen 
die als hobby of vooropleiding goede en verantwoorde danslessen willen volgen, hun 
lichaam in conditie willen houden en heel veel dansplezier willen beleven. Er zijn lessen 
in Klassiek ballet, Jazzdans , Moderne dans en Show/Musical. Om het jaar geven we 
een grote voorstelling in de schouwburg te Middelburg. Meestal zijn er ieder jaar ook 
kleinere optredens.  
De lessen worden gegeven aan kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen. Voor de 
kleine dansers begint alles op een speelse manier , aansluitend op hun belevingswereld, 
daarna  gaat dit door tot het steeds meer aanleren van techniek en expressie, het ontwikkelen van muzikaliteit en 
persoonlijkheid. 
 
Iedereen is welkom voor  een gratis proefles! 
Balletschool Isabelle Zwaan 
Kenau Hasselaarstraat 557, Vlissingen Zeeland 
 
 

 

http://www.balletschoolisabellezwaan.nl/
mailto:balletschoolisabellezwaan@outlook.com
tel:0610539847

