
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Inleiding 
De laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. Een jaar waar we ondanks allerlei 
gebeurtenissen, er een positief jaar van hebben gemaakt. En we gaan ook het nieuwe 
schooljaar weer positief beginnen met een extra groep, nieuwe collega’s en veel nieuwe 
leerlingen! 
Hierbij willen we alle ouders bedanken voor hun inzet voor het afgelopen schooljaar! 
Nog één week naar school en dan heerlijk genieten van een welverdiende vakantie. 
 

              Nog één week en dan: 

 

Komende activiteiten 

6 juli: doorschuifmiddag (kennismaking nieuwe 
leerkracht en stamgroep) 

7 juli: juffen- en meesterdag 

8 juli: afscheid groep 8 

8 juli: groep 1-2 middag vrij 

9 juli: om 12.00 uur VAKANTIE! Alle leerlingen vanaf 
12.00 uur vrij 

Eerste schooldag na de vakantie: maandag 23 
augustus 

25 aug: Luizenpluizen 

27 aug: nieuwsbrief 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2020-2021

  

Datum  2 juli 2021 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

Vakantierooster 2021 - 2022 
 

 
Studiedagen 

• donderdagmiddag 7 oktober 2021 
• maandagmiddag 1 november 2021 
• dinsdagmiddag 30 november 2021 
• woensdag 12 januari 2022 (Op Kop-dag) 
• vrijdag 17 juni 2022 

Overige vrije dagen 

• vrijdagmiddag 24 december 2021 (vòòr de kerstvakantie) 
• donderdagmiddag 14 juli 2022 (alleen de kleuters!) 
• vrijdagmiddag 15 juli 2022 (vòòr de zomervakantie) 

Ingekomen post 

 
Jeugdfonds Sport&cultuur 
Wil je kind voetballen, turnen of dansen maar er is thuis te weinig geld? Wij helpen! We 
betalen de contributie of het lesgeld en eventueel sportspullen, zoals sportkleding en 
dansschoenen. 
Meer weten? Sociaal werk De kop helpt je bij het doen van een aanvraag! Neem contact op 
via: info@sociaalwerkdekop.nl 
 
Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een 
verjaardagsbox? Ga dan naar www.samenvoorallekinderen.nl 

 
Kinderen van de JeugdNatuurClub 
Als kinderen buiten spelen in de natuur zullen ze liefde voor de natuur ontwikkelen. Dat is 

waar de organisaties achter de JeugdNatuurClub voor staan. Samen met Nationaal Park 

Weerribben-Wieden zorgen Staatsbosbeheer en IVN-afdeling Noordwest Overijssel voor een 

leuk en uitdagend programma voor de kinderen. 

 

 

 

vakantie start eind 

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 25 februari 2022 

Goede vrijdag en 2e Paasdag 15 april 2022 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksterweekend 6 juni 2022   

Zomervakantie 18 juli 2022 26 augustus 2022 

mailto:info@sociaalwerkdekop.nl
http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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Twee JeugdNatuurClubs in Nationaal Park Weerribben-Wieden 

In Nationaal Park Weerribben-Wieden zijn er twee JeugdNatuurClubs actief. Er is een 

JeugdNatuurClub in De Weerribben en een in De Wieden. Kinderen die rondom De Wieden 

wonen kunnen op 25 augustus kennismaken met de JeugdNatuurClub De Wieden. Meer 

informatie over de JeugdNatuurClubs vind je op de website van Nationaal Park Weerribben-

Wieden.  

https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/jeugd-jongeren-en-

scholen/jeugdnatuurclub-de-wieden/ 

 

Gezocht: kinderen rondom De Weerribben die gek zijn op de natuur 

Speciaal voor kinderen die rondom De Weerribben wonen is er een JeugdNatuurClub. 

Maandelijks komen de kinderen van 7 tot 12 jaar samen om op pad te gaan in de natuur.  

De gemeenschappelijke deler van de clubleden is dat ze graag buiten zijn en gek zijn op 

planten en dieren. Het nieuwe seizoen start in september. 

JeugdNatuurClub De Weerribben komt van 

september tot mei één keer per maand op 

woensdagmiddag samen. De kinderen gaan dan in of 

nabij De Weerribben op pad in de natuur. In de 

activiteiten staat het beleven van de natuur centraal. 

De kinderen leren respectvol om te gaan met alles 

wat beweegt en leeft en doen onvergetelijke 

ervaringen op. 

https://www.visitweerribbenwieden.com/Nationaal-Park-Nieuws/5054/gezocht-kinderen-

rondom-de-weerribben-die-gek-zijn-op-de-

natuur/?fbclid=IwAR0jR2eQKz0urhQAtILRbSo3bORUHlBao8N_oL_WC9wWXaLPPb6M-

QAwB_E 
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