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Belangrijke data

Beste ouders, verzorgers,

5-4-2021

Het Covid virus houdt helaas Willemstad en onze school
flink in haar greep. Op het moment van het verschijnen
van deze nieuwsbrief hebben juf Ellie, juf Thalisia en juf
Lous helaas nog te kampen met (de gevolgen van) het
virus. Juf Ellie en juf Thalisia zijn niet in staat om te kunnen
werken, juf Lous probeert vanuit huis een en ander voor
school te kunnen doen (waaronder het invullen van deze
nieuwsbrief bijvoorbeeld 😉). Met juf Lisette, onze intern
begeleider, gaat het langzaam iets beter. Alle
beterschapswensen, waaronder kaarten, mogen naar
school en wij zorgen ervoor dat deze bij haar terecht
komen!

2e Paasdag, school
gesloten

Mirjam Buster, werkzaam als OBO MT lid Onderwijs en
Kwaliteit, ondersteunt de school op dit moment onder
andere wanneer het gaat om communicatie met de
GGD en communicatie richting ouders m.b.t. vervanging
en quarantaine e.d. Haar naam staat onder diverse
berichten die via Parro worden gecommuniceerd of
wellicht heeft u haar gesproken.

23-4-2021
Koningsspelen (info volgt
later)
26-4-2021
Start meivakantie
17-5-2021
Eerste schooldag na de
meivakantie

Dode hoek project gr 7

Vrijdag 2 april as. staat het paasontbijt gepland voor alle
groepen waarbij volledig rekening wordt gehouden met
de richtlijnen rondom Covid. Het paasontbijt wordt
aangeboden door de ouderraad van onze school. In
elke klas zal er door de aanwezige leerkracht een en
ander worden uitgedeeld. Zorgen jullie ervoor dat de
kinderen nog wat ruimte hebben in hun buik voordat ze
naar school komen? 😊.
Vriendelijke groeten,
Team Willem de Zwijger
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Vakantierooster 2021-2022
Zomervakantie 2021
BO: eerste schooldag 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2022
BO: eerste schooldag 2022

26 juli t/m 3 sept. 2021
6 september 2021
25 okt. t/m 29 okt. 2021
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
28 febr. t/m 4 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
27 april 2022 (valt in meivakantie)
5 mei 2022 (valt in meivakantie)
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022
5 september 2022

De overige vrije dagen/studiedagen worden uiterlijk in de juni-editie van de Willem
Spreekt bekend gemaakt.

Wist u dat…
- U deze week een vragenlijst ontvangt van school?
- het een tevredenheidspeiling betreft m.b.t. de
school?
- er verschillende vragen worden gesteld over ons pedagogisch- en didactisch handelen?
- de oudergeleding van onze MR nog een drietal schoolspecifieke vragen heeft
toegevoegd?
- wij heel blij zouden zijn wanneer jullie ook deze drie vragen zouden willen beantwoorden?
- wij denken dat we de school hiermee op een nog hoger plan kunnen tillen?
- wij dan nog beter in kaart krijgen waaraan we verder kunnen werken!

Welkom
In april start Maeve officieel in groep 1-2. Wij wensen Maeve heel veel speel- en werkplezier
toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind april
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