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Niet vergeten 

26 april t/m 7 mei meivakantie 

8 en 9 mei   luizencontrole thuis* 

13 en 14 mei   Hemelvaart 

24 mei   2e pinksterdag 

25 juni   studiedag team/ leerlingen vrij 

*luizencontrole: ivm de corona maatregelen is het nog niet  

mogelijk dat de ouders van de luizencommissie de kinderen 

controleren. U wordt dringend verzocht uw kinderen thuis zelf 

goed na te kijken,  zeker aan het eind van een vakantie. 

 

Zelftesten 

De zelftesten zijn te koop zijn in de winkels. Deze testen zijn 

bedoeld om preventief te testen, dus op het moment dat er 

geen klachten worden ervaren. Een zelftest kan en mag niet 

worden gebruikt om met klachten toch naar school te komen 

(klachten en een negatieve zelftest is dus geen ‘vrijbrief’ om 

toch op school te zijn).  

“Klachten bij kinderen is thuisblijven en via de GGD testen.” 

 

Koningsspelen 23 april 

Vrijdag 23 april a.s. houden wij op school de koningsspelen.   

Het zou leuk zijn als uw kind deze dag zoveel mogelijk in oranje 

kleding naar school komt. We hebben deze dag een 

(aangepast) feestelijk programma. 

                                                                                    

Vakantierooster  en studiedagen 2021-2022 definitief 

4 en 5 oktober  kermis* 

23/10 t/m 31/10  herfstvakantie  

25/12 t/m 9/1   kerstvakantie 

26/2 t/m  6/3   krokusvakantie 

15/4 en 18/4    Goede Vrijdag en Pasen  

23/4 t/m 8/5   Koningsdag + meivakantie   

26 + 27 mei   Hemelvaart 

6 juni                  2e pinksterdag 

23/7 t/m 4/9   zomervakantie 

6-12-2021                 studiedag  

14-02-2022                      studiedag  

14-04-2022   personeelsdag LiemersNovum),                

24-06-2022                     studiedag                                                  

*Tijdens de studiedagen en de personeelsdag van LiemersNovum zijn de 

kinderen vrij. 

* kermis: als de kermis niet doorgaat, zijn 4 en 5 oktober schooldagen. 

De vrijdagmiddag voor de kerst– krokus en zomervakantie zijn 

alle leerlingen vrij vanaf 12.00u. 

Start school na de meivakantie  (10 mei) 

 I.v.m. de veiligheid en gezondheid van iedereen blijven we de 

eerder vastgestelde adviezen in februari jongstleden vanuit de 

onderwijsraad en de aanvullende richtlijnen voor alle scholen 

van ons bestuur LiemersNovum volgen.                                          

*Het halen en brengen van de kinderen gebeurt door maxi-

maal 1 volwassene per gezin. De kinderen worden afgezet en 

opgehaald bij het schoolmuurtje en komen zelfstandig naar 

binnen. Ouders / verzorgers blijven dus achter het muurtje. 

Wilt u zelf letten op de 1,5 meter met ouders/ verzorgers on-

derling?                                                                                                         

*Ouders komen alleen op uitnodiging van ons in het schoolge-

bouw en houden zich daarbij aan de afgesproken onderlinge 

afstand; mondneuskapje is verplicht.                                                

*Voorlopig organiseren wij geen samenkomsten in het 

schoolgebouw waarbij kinderen van verschillende groepen bij 

elkaar komen.                                                                                              

*Als een kind corona-gerelateerde klachten heeft in combina-

tie met koorts, vragen wij u conform het overheidsbeleid, uw 

kind te laten testen. We vernemen graag de uitslag van de 

test.                                                              

Actie Voedselbank: wij doen weer mee!                                

Na de meivakantie worden er door de vrijwilligers van de 

Voedselbank lege kratten op school neergezet. De voedselin-

zamelingsactie is bestemd voor families in de regio, die om 

wat voor redenen dan ook helaas gebruik moeten maken van 

de Voedselbank. Wij hopen, net als in november van het afge-

lopen jaar, zoveel mogelijk *producten te verzamelen voor 

deze huishoudens. De volle kratten worden omstreeks  25 mei 

(na Pinksteren) weer opgehaald. Alvast bedankt voor uw    

medewerking! * producten: rijst, macaroni, spaghetti, pastasaus, soep in 

blik,  knakworst, wc-papier, hagelslag, jam, koffie, suiker, wasmiddel. Let a.u.b. 

wel op de houdbaarheidsdatum.                                                                                      

                                                                                                                                                                     

Herinnering: start van het 5-gelijke dagen model in 

augustus 2021                                                                                

In februari 2019 heeft onze MR ingestemd met de invoering 

van het 5-gelijke dagen model m.i.v. augustus 2021. Het 5-

gelijke dagen model betekent vijf dagen les van half negen 

(inloop vanaf 08.20uur) tot twee uur met in de ochtend een 

kwartier pauze en tussen de middag een half uur pauze. De 

middagpauze wordt op school doorgebracht. Kinderen eten 

onder begeleiding van de leerkracht en spelen daarna nog een 

kwartier. De kleuters hanteren eigen speeltijden.                                                                                      

 


