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Bijna vakantie  
Vrijdagmiddag 9 juli begint voor iedereen de 
vakantie. Wij willen jullie allemaal heel erg 
bedanken.  
Woensdag of donderdag krijgen alle kinderen 
van het gezin een attentie mee namens de 
Verrekijker. Dit is een klein bedankje voor de 
samenwerking dit afgelopen jaar.

 

Laatste schooldag 
Op de laatste schooldag, vrijdag 9 juli, zijn we 
met alle kinderen van groep 2 t/m 7 om 10.00 
uur op het plein. We zullen dan groep 8 
uitzwaaien die nog even op school komen 
voor de laatste minuten op De Verrekijker. De 
ouders van groep 8 zijn hierbij van harte 
welkom. Ze kunnen op en naast de verhoging 
toekijken. “Op gepaste afstand van elkaar”. 
Om 12.00 uur begint de vakantie voor alle 
kinderen. Jammer genoeg kunnen we niet met 
ouders en kinderen samen afsluiten.  
Wij zullen wel om 11.59 uur met zijn allen 
gaan aftellen. 

PBS 
Het nieuwe schooljaar, 2021-2022, beginnen 
we zoals gebruikelijk met een startweek. 
Deze startweek houden we voornamelijk in en 
met de eigen groep. Wel starten we het 
schooljaar met allerlei activiteiten die in het 
teken staan van kennismaken, groepsvorming, 
samenwerking etc…. en er zitten opdrachten 
bij die we per groep organiseren maar die wel 
samen één geheel zullen vormen. 

 
MR update 
Op 14 juni jl. heeft de laatste vergadering van 
dit schooljaar plaatsgevonden. We zijn het 
er allemaal over eens dat het een zeer 
bewogen schooljaar was voor zowel kinderen, 
ouders als leerkrachten. We hebben gekeken 
naar de schoolgids en instemming hierop 
verleend. Ook hebben we gekeken naar 
de NPO actiepunten waar we de vorige keer al 
over schreven. Het team van de 
Verrekijker heeft deze punten vastgesteld en 
de PMR heeft hiermee ingestemd.  
Op de allereerste vergaderingen na, zijn dit 
schooljaar alle MR vergaderingen digitaal 
geweest. We hopen dat deze volgend 
schooljaar weer ‘live’ kunnen zijn.  
Maurice Olde Heuvel zal afscheid nemen 
en Hanadie Leusink neemt volgend jaar plaats 
in de MR.  
Vanuit het personeel nemen Sharon Gevers 
en Anouk Tiehuis afscheid van de MR.  
José Bakker en Ineke Hesselink zullen hen 
vervangen. Sharon Gevers zal komend 
schooljaar nog wel voorzitter van de GMR 
blijven.  
We wensen iedereen alvast een hele fijne en 
ontspannende vakantie toe!  
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Data 

De kalender van het nieuwe schooljaar staat al 
op Social Schools. 

Maandag 23 augustus start de eerste 
schooldag na de zomervakantie om 8.30 uur. 
In de week voorafgaand zullen we een 
nieuwsbrief/ nieuwsflits versturen met de 
laatste informatie over de start op maandag 
en de rest van de startweek. 

Oud papier 
Gedurende de vakantie komen onze oud-
papier-vaders het papier niet ophalen. 
Zowel 21 juli als 18 augustus vallen beide in de 
zomervakantie. 
Daarom beginnen we weer op de derde 
woensdag in september, 15 september 2021. 

 
 
Klimaat in de groepen. 
In de afgelopen periode is onze installateur 
druk bezig geweest om problemen met ons 
binnenklimaat op te lossen.  
Nu kunnen we weer genieten van een beter 
binnenklimaat, onderhouden door onze eigen 
zonnepanelen i.c.m. aardwarmte/ -koelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


