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Vanaf volgende week nog 6 weken en dan begint de zomervakantie. 

Ondanks dat het een lang schooljaar is geweest, vliegt de tijd. 

Het wordt ook steeds warmer in het gebouw. We hebben al jaren aan de gemeente 

aangegeven dat het klimaat in ons gebouw niet goed is. Het is al heel snel heel erg warm. 

Omdat er in de wetgeving ‘behaaglijk’ genoemd staat, is het lastig aan te tonen dat het 

daadwerkelijk veel te warm is. Maar er gloort koelte aan de horizon. Eindelijk is het ons gelukt 

dat ze ons probleem serieus nemen, mede door de inspanningen van Bas van Hese, ons MR-

lid. Nu tot de zomervakantie hebben alle klassen mobiele airco’s gekregen. En twee weken 

voor de zomervakantie gaat er een bouwproject van 4 weken starten om een koelinstallatie 

aan te leggen, zodat het structureel koeler wordt in het gebouw. Om dit zo energiezuinig aan 

te pakken komen er waarschijnlijk na de zomer nog eens 150 zonnepanelen op het dak. We 

zijn hier heel blij mee! 

 

COVID-19 

Helaas hebben we via de PO-raad begrepen dat er geen aangepast protocol zal komen 

voor de zomervakantie. Dat betekent dat we nog niet mogen versoepelen. Dat vinden we 

heel jammer, maar we houden ons aan de regels. Dat betekent dat we groepen nog niet 

kunnen mixen en ook groepsdoorbrekende activiteiten uitstellen tot na de zomervakantie. 

Alle andere afspraken blijven ook 

gelden.  

 

Teek en luizen 

De afgelopen week kwam er een leerling 

van onze school thuis met een teek in zijn 

nek. We willen u vragen alert te zijn op 

teken. Ook is er hoofdluis aangetroffen. 

Wegens de maatregelen mogen de 

luizenmoeders nog niet komen pluizen. 

We vragen u zelf af en toe goed te kijken 

in het haar van uw kind(eren). 

 

Natuur 

We genieten heel erg van onze 

schooltuin. Elke groep draagt zijn steentje 

bij. We zijn heel blij met zulke actieve 

natuurouders!  

 

Foto: Werken in de schooltuin 

 

 



 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 

 

Dinsdag 5 oktober studiedag: Dag van de Leraar 

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021  

Donderdagmiddag 4 november: om 12.00 uur alle kinderen vrij i.v.m. studiemiddag 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022  

Woensdag 23 maart: Studiedag Primas-scholengroep 

Pasen: 15 & 18 april 2022 of 18 & 19 april 2022*  

*in verband met KinderMattheus in Veere 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag: 26 & 27 mei 2022  

Pinksteren: 6 & 7 juni 2022  

Maandag 13 juni: om 12.00 uur alle kinderen vrij i.v.m. studiemiddag 

Extra lang weekend: 24 t/m 27 juni 2022 

Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022 

  

 

Wieltjesdag 

Op 29 juni is het ‘Wieltjesdag’ op ’t Paalhoofd. Dat betekent dat iedereen naar school mag 

komen op iets dat wieltjes heeft. U kunt denken aan skeelers, stepjes, rolschaatsen etc. Elke 

groep zal ongeveer drie kwartier mogen ‘rollen’. De jongste groepen op het schoolplein, de 

oudere groepen (als het niet te druk is) op het parkeerterrein achter de Meeuwen.  

 

Agenda 

De komende 6 weken staat er nog veel op de agenda: 

 

24 juni: schoolreis voor groep 1 en 2. Zij houden bij de ‘Boshut’ een indianenfeest 

 

24 juni: sportdag voor groep 5 t/m 8 

 

25 juni: studiedag voor de leerkrachten; groep 1 t/m 8 is vrij. Tijdens deze studiedag zullen we 

ons jaarplan evalueren en een nieuw plan opstellen voor volgend jaar. Ook zullen we een 

opfristraining krijgen in het directe instructiemodel.  

 

29 juni: ‘Wieltjesdag’ groep 1 t/m 8 

 

30 juni: schoolreis groep 3 en 4 naar kinderboerderij en speeltuin het Meiveld 

 

2 juli: schoolreis groep 5 en 6 naar Kanoa 

 

6 juli: doorschuifmorgen: op deze morgen gaan alle kinderen van 8.45 uur tot 10.00 uur 

kennismaken met de nieuwe leerkrachten voor volgend schooljaar.  

 

7 juli: groep 7 en 8 schoolreis naar Kanoa 

 

12 juli: excursie naar Terra Maris voor groep 3 en 4. Ze krijgen daar les over bodemdiertjes en 

mogen zelf gaan vissen. En de kinderen gaan een Middeleeuws spelletjescircuit spelen 

rondom het mottekasteel van Terra Maris. 

 

12,13 en 14 juli: voorstellingen van de musical Mindv*kantie door groep 7 en 8 

 

15 juli: rapport gaat mee 

 

16 t/m 21 juli: rapportgesprekken op intekening 

 



15 en 16 juli: kampdagen groep 8 (groep 7 is vrij)  

 

22 juli: dan is het alweer de laatste schooldag. Deze dag staat in het teken van: ‘Feest’. Alle 

kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Groep 8 zal spelletjes verzorgen en er 

zijn feestelijke activiteiten. Die dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. 

Om 13.00 uur is de school uit en begint de zomervakantie.   

 

 
 

Hartelijke groet namens het schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

Vriend van de school deze maand is: 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


