
 
 
 

Nieuwsbrief april 2021 
 
Vakantierooster en planning vrije dagen 2021/2022 
Afgelopen week is het vakantierooster en de planning vrije dagen 
goedgekeurd door de MR. Hieronder de data. 
Dit volledige rooster zal binnenkort, samen met de vrije vrijdagmiddagen 
voor groep 1 t/m 4 ook op onze website geplaatst worden. 
 

Herfstvakantie  Ma 25-10-2021   t/m  vr  29-10-
2021  

Kerstvakantie  Ma 27-12-2021   t/m  vr  07-01-
2022  

Voorjaarsvakantie  Ma 28-02-2022   t/m  vr  04-03-
2022  

Pasen  Ma 18-04-2022   

Meivakantie  Ma 25-04-2022    t/m  vr  06-05-
2022  

Hemelvaart  Do 26-05-2022    t/m  vr 27-05-
2022  

Pinkstervakantie  Ma 06-06-2022    t/m  vr 10-06-
2022  

Zomervakantie  Ma 25-07-2022    t/m  vr 02-09-
2022  

 
Hele/halve dagen vrij groep 1 t/m 8:   
Vrijdag hele dag 24-12-2022 Kerst                  
Vrijdagmiddag 25-02-2022 Carnaval            
Vrijdagmiddag 22-04-2022 Koningsspelen   
Vrijdagmiddag 22-07-2022 Laatste schooldag    
  
Studiedagen:  
1. Dinsdag 05-10-2021  
2. Vrijdag 28-01-2022  
3. Maandag 04-04-2022  
4. Vrijdag 8-07-2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda april 

02-04: studiedag gr.1 t/m 8 vrij 

05-04: 2e Paasdag 

09-04: viering (geen ouders) 

15-04: inloopochtend 

16-04: gr. 1 t/m 4 middag vrij   

20-04: gr. 8 eindtoets 

21-04: gr. 8 eindtoets 

21-04: Nieuwsbrief mei 

23-04: Koningsspelen 

23-04: gr. 1 tm 8 middag vrij 

26-04 t/m 07-05: Meivakantie 

 

Bijlagen: 

• GGD Ouderavond 

Lentekriebels 20 april 2021 



 
 
 
Prijzen Reflection Day 
Afgelopen week 
zijn op school de 
prijzen van 
Reflection Day 
uitgereikt (opvallen 
in het verkeer met 
een reflecterend 
hesje). Wij willen 
hier nogmaals de 
volgende kinderen 
feliciteren; 
Alicia S., Nova S., 
Bram P., Stan P., Isa W., Job L., Quincy B., Jasmine B., Tess R., Ian H., 
Billy H., Yara A.,  
Heel goed gedaan! We zijn trots op álle kinderen die het hesje gedragen 
hebben! 
 
Juffendag bij de groepen 1/2 en 3 
Op woensdag 14 april vieren alle juffen van de groepen 1/2 en 3 hun 
verjaardag! We gaan er een gezellige en feestelijke dag van maken! 
Alle kinderen van de groep 1/2 en 3 krijgen nog een uitnodiging mee 
naar huis voor dit feestje! Uw kind hoeft op deze dag geen fruit en 
drinken mee te nemen. 
Groetjes van de jarige juffen! 
  
Koningsspelen/sportdag  
Dit jaar zullen de Koningsspelen er iets anders uit zien dan de 
voorgaande jaren, dit vanwege de huidige coronamaatregelen. Deze 
dag zal geen echte sportdag worden maar een dag waarop de kinderen 
met hun eigen klas verschillende activiteiten gaan doen.  
Voor de groepen 1 tot en met 3 zullen alle activiteiten op school 
plaatsvinden. De kinderen hoeven geen sportkleren aan, maar mogen 
natuurlijk wel zo oranje mogelijk gekleed naar school komen.  
De groepen 4 tot en met 8 zullen activiteiten hebben op school, in t 
Hofke en bij ‘t Wasven. Ook zij hoeven geen sportkleren aan maar 
kunnen natuurlijk wel zo oranje mogelijk gekleed naar school komen.  
Met sportieve groet 
Twan Verbakel 
 
Skateclinics groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 krijgen op maandag 10 mei of dinsdag 11 mei 
skateles op school. Veiligheid staat voorop bij deze clinics, daarom is 
het dragen van bescherming verplicht (helm, pols-, elleboog-, en 



 
 
 
kniebeschermers). We kunnen alle spullen huren bij de organisatie, 
maar als uw kind zelf skates en/of bescherming thuis heeft liggen, is het 
heel fijn als die deze dag meegenomen kunnen worden. Voor ieder kind 
is het verplicht een muts of capuchon te hebben die dag.  
De skateclinics vinden plaats in de gymzaal. De gymlessen van 
maandag 10 mei en dinsdag 11 mei kunnen dan helaas niet doorgaan. 
Voor de groepen 3 en 4 komt is er die week wél een gewone gymles, 
maar misschien op een ander moment dan normaal.  
Planning: 
Maandag 10 mei 2021: 
08.40-09.40 gr 7 
09.50-10.50 gr 7 
11.00-12.00 gr 5 
12.30-13.30 gr 5 
13.40-14.40 gr 8 
Dinsdag 11 mei 2021: 
09.00-10.00 gr 6 
10.10-11.10 gr 6 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Kim (k.wouters@skpo.nl) 
 juf Maya (m.vanputten@skpo.nl) of bij juf Karin 
(k.vangrunsven@skpo.nl). 
 
Lentekriebels 
Op dinsdag 20 april organiseert GGD Brabant-Zuidoost een digitale 
ouderavond met tips voor de seksuele opvoeding. 
Voor meer informatie, zie de bijlage van de GGD.  
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