
 
 
 
 

 
 

 

Beste lezer, 

 

De eerste weken na de heropening zijn voorbij gevlogen en gelukkig voelt het in vele 

opzichten alsof het nooit anders is geweest. Het voelt wat gek dat de vakantie alweer voor 

de deur staat omdat we pas net weer twee weken kinderen in de school hebben, maar 

toch is het een aangenaam moment om even van alle gekte bij te komen. Na een 

weekend vol sneeuw en ijspret, gaan we nu de lente tegemoet en ik kijk toch ook wel erg 

uit naar ‘met zonder jas’ naar buiten.  

 

Kim 

 

Teamnieuws 

Na de voorjaarsvakantie komt Juf Lianne bij ons werken op De Eendracht. Zij gaat werken op woensdag 

en donderdag in groep 5/6 en vervangt hiermee juf Annemiek, die eerder dit schooljaar voor een nieuwe 

uitdaging vertrok. We zijn dankbaar dat juf Marion deze dagen heeft opgevangen tot de komst van juf 

Lianne.  Juf Lilian van groep 1/2 heeft zorgverlof opgenomen voor het verzorgen van haar moeder en zij 

zal voor onbepaalde tijd afwezig zijn. Juf Cynthia en juf Sharon hebben haar dagen opgevangen.  

 

Rapportgesprekken 

Voor het organiseren van de rapportgesprekken van groep 1 t/m 7 maken wij gebruik van Social Schools. 

Het is dus van belang dat iedere ouder in het bezit is van een werkend account. Mocht dit niet het geval 

zijn, vraag dan hulp aan de leerkracht. U kunt nu inschrijven voor een gesprek met de leerkrachten. De 

inschrijving sluit op woensdag 24 februari en de gesprekken zullen digitaal plaatsvinden.  

 

Vakantierooster 2021-2022 

Zie hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. Naar aanleiding van de enquête vorig jaar is 

gekozen voor het behouden van de vrije vrijdag voor de vakanties. Alleen voor de meivakantie is dit niet 

het geval omdat het weekend daarvoor het paasweekend is. Naast deze vrije dagen plannen wij nog een 

aantal studiemomenten in, maar daarover zullen wij u op een later moment informeren.  

 

Herfstvakantie 2021: vrijdag 15 oktober t/m vrijdag 22 oktober 

Kerstvakantie 2021/2022: vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari  

Voorjaarsvakantie 2022: vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart  

Paasweekend 2022: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april  

Meivakantie 2022: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei  

Tweede pinksterdag 2022: maandag 6 juni 

Zomervakantie 2022: vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 

 

 

Wij wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie!  

 

 

 

 

  


