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 Windvlaag 
Mei 2021 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Vandaag zijn we gestart aan de laatste periode van het schooljaar. Dit is het tweede schooljaar dat 
bijzonder is verlopen door de coronacrisis. Ik hoor veel om me heen dat het daardoor lijkt alsof het 
jaar nog sneller voorbij gaat dan andere jaren. 
Er zijn langzamerhand minder beperkingen door corona, maar vooralsnog lijken de maatregelen in 
het basisonderwijs niet te veranderen. We kunnen nog niet met groepen door elkaar spelen en 
werken, we houden nog steeds een inlooptijd van 8.15 uur tot 8.30 uur, ouders mogen nog niet in 
school en verkouden kinderen moeten thuis blijven. Als dit gaat veranderen, laten we het u zo snel 
mogelijk weten.  
 
De komende weken zullen in de hele school in het teken staan van Kunst. Ondanks dat we niet 
groepsdoorbrekend mogen werken, hebben we besloten met de hele school een project te doen.  
U krijgt daar vandaag meer informatie over in een aparte mail. 
We gaan er een kleurrijk project van maken. 
 
En verder: 
Volgende week gaat groep 7/8 op schoolkamp. Deze week bekijken we of een schoolreis voor de 
groepen 1 tot en met 6 ook nog haalbaar is voor dit schooljaar.  
U hoort daar uiteraard binnenkort meer over. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in mei zijn:  
 

5 mei    Chris Lagendijk 24 mei  Lia Nabi 

11 mei  Lizzy Speelman 28 mei  Cas Vrielink 

16 mei  Kayla Becker 30 mei  Cas Voogd 

19 mei  Aaliyah Bojanowska  

  
We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag!  
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Agenda mei 2021 
24 mei  Tweede Pinksterdag: alle kinderen vrij  
25 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7/8 
26 mei  t/m 28 mei  Schoolkamp groep 7/8 
 
Vakanties in schooljaar 2021-2022 
De vakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn vastgesteld. 

 
 
 
 
 
 

Er worden nog een paar margedagen gepland waarop de kinderen vrij zijn. Die data hoort u voor het 
einde van het schooljaar. 
 
Nieuws uit de MR  
We zijn blij te zien dat de invoering van het continurooster nu echt een feit is. In de voorbereiding 
zijn wij als MR zeer betrokken geweest. We horen positieve geluiden en hopen ondertussen dat 
iedereen een beetje gewend is aan de nieuwe schooltijden. 
Inmiddels zitten wij alweer in de maand mei en blikken we vooruit op het nieuwe schooljaar. Eén van 
de doelen die onze aandacht blijft houden, is het op de kaart zetten van onze mooie school en de 
kwaliteiten (profilering). Op deze manier hopen wij dat we nieuwe gezinnen kunnen bereiken om bij 
ons op school te komen.   
Aan het einde van dit schooljaar loopt de eerste termijn van Aaldrik de Wit als ouderlid in de MR af. 
Hij stelt zich herkiesbaar voor een tweede periode. Mocht u belangstelling hebben om in de MR te 
gaan? Dan kunt u zich na de zomervakantie hiervoor opgeven. Hierover volgt dan nog een bericht in 
de Windvlaag/Parro.  
 
Nationaal Programma Onderwijs 
Wellicht heeft u gehoord over het Nationaal Programma Onderwijs. Het ministerie van onderwijs 
stelt 8 miljard euro beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs om eventuele 
achterstanden/vertragingen die zijn opgelopen door de coronacrisis te kunnen herstellen. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel geld dit exact voor onze school zal zijn en hoe we het 
precies kunnen inzetten. Dat zal de komende weken duidelijker worden. We zullen het geld in ieder 
geval kunnen inzetten om de groepen beperkt van omvang te houden. 
Het definitieve plan zal door de MR goedgekeurd moeten worden. 
 
 
 

• Herfstvakantie    18-10-21 t/m 22-10-21 

• Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22 

• Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22 

• Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag 

15-04-22 en 18-04-22 

• Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22 

• Avesdag + Hemelvaart 25-05-22 t/m 27-05-22 

• Tweede Pinksterdag 06-06-22 

• Zomervakantie 18-07-22 t/m 26-08-22 
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Nellies boekenpot 
Als kinderen jarig zijn trakteren ze in de groep. Het team vindt het fijn om bij wijze van traktatie een 
kleine bijdrage te ontvangen in ‘Nellies boekenpot’. Van het geld dat daarmee gespaard wordt, 
worden van tijd tot tijd nieuwe boeken gekocht. Een tijdje geleden zijn deze boeken gekocht. 
Bedankt voor uw bijdrage! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankje Koningsspelen 
Tijdens de Koningsspelen hebben de kinderen genoten van een lekkere stroopwafel, gesponsord 
door Lokkies stroopwafels. En de lunch, een patatje en snack, is mede mogelijk gemaakt door de 
Ouderraad en cafetaria de Zuidert. 
Bedankt allemaal! 
 
Korfbal 
In de flyer in de bijlage leest u informatie over korfbal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Misschien een 
leuke sport voor uw kind? 

 
 

  
 


