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Niet vergeten 

16 t/m 20 maart Week van de Lentekriebels 

2 april t/m 5 april Goede Vrijdag en Pasen  

Week 15 en 16 entreetoets in gr. 7 

week 16  eindtoets gr. 8 

23 april  koningsspelen 

26 april t/m 7 mei meivakantie 

10 mei   luizencontrole 

13 en 14 mei   Hemelvaart 

24 mei   2e pinksterdag 

25 juni   studiedag team/ leerlingen vrij 

 

Quarantaine en onderwijs in Coronatijd 

\Wanneer uw kind thuis moet blijven in afwachting van een 

testuitslag van zichzelf of familielid en niet ziek is, neemt u    

dan contact op met de leerkracht via de mail. We bespreken 

dan samen hoe het onderwijs voor uw kind (eren) verder wordt   

opgepakt.  

Wanneer de gehele groep in quarantaine moet, zal er (indien 

mogelijk, de leerkracht moet ook niet ziek zijn) online-

onderwijs georganiseerd worden.      

                                                                                      

Vakantierooster 2021-2022 

* onder voorbehoud i.v.m. de coronacrisis en instemming GMR 

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 

 

*5/10 (of 6/12)                studiedag (kinderen zijn vrij) 

14-02-2022                      studiedag (kinderen zijn vrij) 

25-05-2022                      studiedag (kinderen zijn vrij) 

24-06-2022                     studiedag (kinderen zijn vrij) 

datum nog niet bekend personeelsdag LiemersNovum) 

 

De vrijdagmiddag voor de kerst– krokus en zomervakantie zijn 

alle leerlingen vrij vanaf 12.00u. 

*kermis: als de kermis niet doorgaat, zijn 4 en 5 oktober school-

dagen en hebben de kinderen 6 december vrij. Het team heeft 

6 december dan een studiedag. 

 

 

Week van de lentekriebels van 15 t/m 19 maart 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek 

voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen 

geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksu-

aliteit. Elk jaar is er een speciaal thema. Dit jaar is het thema-

seksuele en gender diversiteit'. (Zie ook: 

www.seksuelevorming.nl /www.weekvandelentekriebels.nl.)     
                                                                                                                       

Nieuws van juf Marleen 

Beste ouders, na een geslaagde operatie en chemokuur ben ik 

bezig met het herstellen. Ik ben gestart met het terugkomen 

op school voor een paar uurtjes in de week. 

Ik ga dan met name individuele leerlingen ondersteunen. 

Aan het einde van het schooljaar  hoop ik weer helemaal terug 

te zijn! Hopelijk gaat het allemaal lukken.  

Vriendelijke groet,  Marleen  

                                                                                                                    

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.                                                                                      

Tips  voor leesbevordering thuis                                                                                                

Maak een routine van het samen lezen                                      

Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte, bij-

voorbeeld vóór het slapengaan. Neem de tijd om minstens 10 

minuten per dag met je kind (eren) samen te lezen.               

Alledaags lezen                                                                                      

Gebruik het lezen samen met kinderen heel vaak levensecht 

bij het koken, het boodschappen doen, en dergelijke. Maak 

met het kind een boodschappenlijstje, met bij sommige bood-

schappen een tekening. Laat het kind in de winkel het bood-

schappenlijstje "lezen".                                                                               

Een speciaal moment op een speciale plek                                       

Kies steeds hetzelfde gezellige plekje en laat kinderen zelf 

steeds meer zelf het (prenten)boek pakken..                             

Begin jong en zet door                                                                         

Als een kind een paar maanden oud is kan het al plaatjes zien, 

naar je stem luisteren en wijzen naar dingen in een (prenten)

boek. Doe het samen lezen ook met oudere kinderen! 


