
Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Onderstaand vindt u een overzicht van de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar. De

kinderen zijn deze dagen vrij.

Vakantie schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 9-01-2022

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022

Paasweekend
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie 23-04-2022 t/m 08-05-2022

Pinkstervakantie 06-06-2022 t/m 12-06-2022

Zomervakantie 16-07-2022 t/m 28-08-2022

Studiedagen

vrijdag          08-10-2022

vrijdag          11-02-2022

maandag      21-03-2022

woensdag    25-05-2022

woensdag    06-04-2022

maandag      04-07-2022

Coronamaatregelen

Morgen worden weer een aantal versoepelingen doorgevoerd in Nederland. We hebben in de MR

gesproken over de versoepelingen en ervoor gekozen om de laatste twee weken van het schooljaar af

te ronden met de huidige maatregelen.



Wij begrijpen dat u nieuwsgierig bent naar de maatregelen waarmee wij het schooljaar gaan starten.

Dit is geheel afhankelijk van de ontwikkelingen in de zomervakantie. In de laatste vakantieweek

vergadert het team en zullen wij op basis van de nieuwe maatregelen afspraken maken. Wij doen dit in

afstemming met de MR-leden.

Rapport

Vrijdag 2 juli krijgen de kinderen hun tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis.

Oudergesprek

Het afgelopen jaar heeft u met de leerkracht de gespreksmomenten bepaald. U kunt op ieder moment

dat u wenst een gesprek plannen met de leerkracht om bij te praten over de ontwikkeling van uw kind.

Indien u dit schooljaar graag nog een gesprek wilt met de leerkracht, kunt u deze via een topic

aanvragen.

De gesprekken vinden dit jaar nog digitaal of telefonisch plaats. We hopen deze vanaf september weer

fysiek in school te houden.

Ouderraad

De ouderraad heeft binnen Kwieb een aparte pagina. Zij versturen via deze pagina berichten aan u als

ouder. Afgelopen week hebben zij het jaarverslag met u gedeeld en een oproep gedaan voor hulp

tijdens de sportdag.

Musical groep 8

Gelukkig kan groep 8 dit schooljaar gezamenlijk afsluiten met de musical. We doen dit komende week

verspreid over twee avonden. Helaas kunnen wij i.v.m. het bieden van 1,5 meter afstand dit jaar geen

extra publiek verwelkomen. We hopen natuurlijk dat dit volgend schooljaar weer mogelijk is.

Laatste schooldag

Op de laatste schooldag nemen wij allemaal afscheid van onze juf en/of meester en zwaaien wij elkaar

uit voordat de zomervakantie start. Wij hebben in de MR gesproken over deze middag en besloten dat

wij met alle kinderen het vakantielied zingen en groep 8 uitzwaaien. Ouders blijven deze dag nog

buiten het schoolplein. Wanneer u in het teken van afscheid persoonlijk iets wilt zeggen aan de

leerkracht verzoeken wij u dat via een kaart of telefoongesprek te doen, of een afsluitend gesprek met

de leerkracht te plannen.

Laatste week: “Feestweek op de Don Boscoschool”

De laatste week van het schooljaar komt eraan…. Samen met de OR hebben we ervoor gekozen om dit

‘rare’ jaar feestelijk met elkaar af te sluiten. Wat kunnen de kinderen allemaal verwachten?

Het programma:



- maandag 5 juli: - Springkussen Piratenboot (groep ½)

- Stormbaan (groep 3 t/m 8)

- dinsdag 6 juli: - Waterdag kleuters op het kleuterplein

- Waterdag groep 3 t/m 8 op het atletiekveld

- woensdag 7 juli: - Musical wordt opgevoerd voor de school in verschillende

voorstellingen

- Alle kinderen krijgen van de OR een zakje chips

- donderdag 8 juli: -Sportdag

groep 1 t/m 3 8.30 -  11.00

groep 4 t/m 8 11.00 -  14.00

- vrijdag 9 juli: - We zingen het vakantielied met elkaar en zwaaien groep 8 uit!

- Alle kinderen krijgen van de OR een verkoelende traktatie

Wat een gezellige week gaat dat worden. We kijken ernaar uit met elkaar. En daarna genieten van een

welverdiende vakantie.

SportService activiteiten zomervakantie

Vanaf 10 juli 2021 zal de Zuiderzeehal in Wieringerwerf 6 weken lang omgetoverd worden tot

gameparadijs en zal een groot deel van het vloeroppervlak gevuld worden met arcadespellen, E-sports

beeldschermen (o.a. FIFA, Fortnite) en F1 racesimulatoren. Daarnaast kun je ook actief aan de gang

met de Teqball tafel, pannavoetbal boarding  en het zeer populaire mini-karten! Wekelijks zal de

GameDay locatie geopend zijn van woensdag t/m zondag in de middag van 13.00 uur tot 17.30 uur en

op de vrijdag- en zaterdagavond ook nog van 18.30 uur tot 20.30 uur.

https://game-day.nl/wieringerwerf.

In en rondom de Zuiderzeehal bieden wij (Team Sportservice)verschillende activiteiten aan;

● Boogschieten & VR-experience

● Archery Tag & Bubbelvoetal (oudere jeugd)

● TikTok Dance

Diverse flyers hiervan vindt u in de bijlage.

Korfbal

In juli houdt de korfbalvereniging weer een instuif voor kinderen van de basisschool. Op de volgende

pagina vindt u de flyer met informatie.

https://game-day.nl/wieringerwerf



