
 

                                             

 
 

Laatste loodjes 

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het was een bijzonder en intensief jaar waarin we de 
kinderen minder hebben gezien, online onderwijs moesten leren geven en het contact met de 
ouders erg minimaal werd. We hopen oprecht dat het komende jaar ons andere dingen zal brengen. 
Vanuit de regering hebben we toegezegd gekregen dat er geld beschikbaar zal komen om de 
komende jaren de kinderen extra te kunnen ondersteunen. We gaan een gedeelte van het geld 
gebruiken voor bijscholen en nascholen van onze leerkrachten. Hiervoor hebben we een aantal 
middagen gepland, deze vindt u terug in het overzicht onder aan de nieuwsbrief. 
Vorige week heeft u van ons een overzicht gekregen van hoe het er na de vakantie uit gaat zien op 
school. Helaas hebben we nog niet voor elke vacature een goed invulling en kunnen we op dit 
moment geen goed overzicht maken van wie wanneer voor de groepen staat. We zijn vol 
verteouwen dat ons dit wel gaat lukken. In de eerste week na de vakantie krijgt u van ons een 
overzicht. 
 
Wij wensen alle ouders en kinderen straks een fijne vakantie met mooie ervaringen en hopelijk mooi 
weer en hopen jullie allemaal weer in goede gezondheid te zien op maandag 23 augustus. 

Fijne vakantie!! 

 

Klassenjournaal groep 7 

We zijn in groep 7 de afgelopen weken bezig geweest met ons project over het maken van een 
journaal. We hebben eerst van alles geleerd over media en daarna zijn wij begonnen met 
brainstormen over ons eigen journaal. Uiteindelijk heeft iedereen zijn steentje bijgedragen aan ons 
project. Presenteren, interviewen, filmen en monteren, alles is aan bod gekomen. We willen de 
kinderen van groep 5/6 en 3/ 4 bedanken voor het meedoen met de interviews, want zo konden wij 
items opnemen. Het eindresultaat staat hieronder in een link naar we-transfer, mocht u het ook 
willen zien. Wij zijn er erg trots op! 

https://we.tl/t-AL5vvkibBu 
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Nieuws uit groep 5 & 6  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 
 

 

De Bibliotheek 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen 
ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online 
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een 
telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per 
leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor 
naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens 
de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. 
Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app 

  

Hieperdepiep hoera, we mogen weer op schoolreisje!!!!!!! 

 Op vrijdag 27 augustus gaan we met de hele school op schoolreisje naar “Pinokkio” in Assen. 

Daar is een passend programma samengesteld voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8. 

 Het lijkt ons ontzettend leuk om op deze manier het schooljaar feestelijk te beginnen. 

 Na de zomervakantie volgt meer informatie. 

 

Zomeractiviteiten 

Alle kinderen en jongeren uit de Korrewegwijk en De Hoogte zijn dit jaar verzekerd van een 
superleuke zomer. Of je nu wel of niet met vakantie gaat dit jaar, de zes vakantieweken 
zitten boordevol leuke en gezellige activiteiten. Elke week is er wel iets te doen. Zo is er het 
timmerdorp, een foodfestival, een speelfestival en nog veel meer. Doe mee met het maken 
en opvoeren van een musical, het schilderen van een drijvend kunstwerk in de Floresvijver, 
de vele sport- en spelactiviteiten én kampeer op de kindercamping. Alvast meer weten? Ga 
naar de website van Mooie Wijken. De zomervakantie is van 10 juli tot en met 21 augustus. 

 

https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwww.mooiewijken.nl%2Fzomerprogramma-voor-kinderen%2F&mid=150721944&hash=3b50c2


 

                                             

 
 

 

 

 

 

Werkervarings- en opleidingstraject VanHulley 

Zit jij momenteel thuis, maar wil je graag 
weer een kans om op de 
arbeidsmarkt te komen? Dan zoekt 
VanHulley jou! Van Hulley is een sociale 
onderneming die vrouwen helpt aan 
werkervaring en een opleiding. Wil je 
meer weten? Kijk op de website 
https://www.vanhulley.com of vraag 
meer informatie op school 
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Vakantierooster en margedagen 2021-2022 voor ouders en kinderen 

Zomervakantie  10 juli tot en met 22 augustus 2021 

Start schooljaar 23 augustus 2021 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 31 augustus 2021 

Margedag 17 september 2021 

Margedag  8 oktober 2021 

Herfstvakantie  18- 22 oktober 2021 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 27 oktober 

Kerstvakantie 26 december 2021- 7 januari 2022 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 20 januari 2022 

Margedag 18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 21-25 februari 2022 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 28 februari 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april – 6 mei 2022 

Margemiddag leerlingen 12.00 uur vrij 9 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Margedag 30 mei 2022 

Tweede Pinksterdag  6 juni 2022 

Margedag  27 juni 2022 

Zomervakantie  18 juli-22 augustus 2022 

  

 

 


