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Kalender: 
Agenda 
28 juni 

Info-11 
7 juli 

Beestenboel gr. 1-2 

8 juli 

Juf Simone jarig 
9 juli 

Groep 2 vrij 

12 juli-15 juli 
Oudergesprekken 

Facultatief 1-6 

Pre-adviesgesprekken 
Groep 7 

13 juli 

GMR 

15 juli 
MR 

20 juli 

Musical groep 8 
Afscheid groep 8 

21 juli 

Kennismaking nieuwe 
groepen 

Groep 8 vrij 

Afscheid Juf Marijke 

22 juli 
Info-12 

Groep 8 vrij 

23 juli 
Laatste schooldag 

tot 12.15 uur 

Groep 1-2 en 8 vrij 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Ik stuur u hierbij een extra Info toe met extra  

informatie, wat van belang is voor de komende tijd. 
 

Met een vriendelijke groet, 

 
Paul van den Berg 

 

Oudergesprekken 
Van 12 t/m 15 juli zullen de facultatieve oudergesprekken voor groep 

1 t/m 6 plaatsvinden.  

Dat wil zeggen dat u hier gebruik van kunt maken wanneer er 

bespreekpunten of zorgvragen zijn.  
Het kan ook zijn dat de leerkracht u als ouder via parro uitnodigt als 

hij/zij vindt dat daar aanleiding toe is.  
 

Via Parro kunnen de gesprekken door u zelf ingepland worden op een 
voor u zo geschikt mogelijk tijdstip. Per groep kunnen de tijden en 

dagen variëren.  
Op maandag 5 juli zal de planner om 8.00 uur opgezet worden. De 

planner sluit op vrijdag 9 juli om 16.00 uur.   
 

De gesprekken vinden fysiek plaats. We verzoeken u om via de 

hoofdingang de school binnen te komen en via de kinderuitgang de 

school weer te verlaten.  
 
Studiedagen en andere vrije dagen 

Maandag 4 oktober 2021: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 9 november 2021: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Maandag 6 december 2021: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Donderdag 23 december 2021: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 18 januari 2022: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 17 februari 2022: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag 25 maart 2022: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 7 juni 2022: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 17 juni 2022: Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 
Vrijdag 24 december, 25 februari en 22 juli zijn vrije dagen. 

 

Groep 2 is vrij op: 1 oktober, 26 november en 4 februari. 
 

 

 

 

INFO 



Vakantierooster 2021-2022: 

Herfstvakantie ma 25 oktober t/m 29 oktober 2021  
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vr 4 maart 2022  

Goede Vrijdag 15 april 2022  

2de Paasdag 18 april 2022  
Koningsdag woensdag 27 april 2022  

Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022  

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 + vrijdag 27 mei 2022  
2 de Pinksterdag maandag 6 juni 2022  

Laatste vrijdag schooljaar 22 juli 2022  

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 sept. 2022 
 

Kalender 

De kalender voor volgend schooljaar is op dit moment in de maak. Op de volgende MR 

vergadering zullen wij hem vaststellen, waarna u hem zo snel mogelijk daarna zult ontvangen. 
 

Schoolgids 

Aan de nieuwe schoolgids wordt momenteel ook hard gewerkt om deze op de volgende MR 
vergadering te kunnen vaststellen. Wij verwachten dat u hem na deze vergadering snel zult 

ontvangen.  

 
 

 

Namens het team, 

Meneer Paul 
 
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl 
076-5040287 
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