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Belangrijke data

Beste ouders, verzorgers,

14-6-2021

Vandaag heeft u meer informatie ontvangen
over de schoolreis die staat gepland op 14 juni.
We hopen op het mooie weer van de
afgelopen en komende dagen.

Schoolreisje

Juf Ellie en juf Thalisia zijn inmiddels thuis aan de slag
gegaan met diverse werkzaamheden en werken op
deze manier aan hun herstel. Juf Lisette is vooralsnog niet
in de gelegenheid om werkzaamheden op te pakken. Zij
maakt overigens wel letterlijk en figuurlijk mooie stappen
in haar herstel.
De komende weken buigt het team en de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad zich
onder andere over de groepsindeling voor komend
schooljaar, het jaarplan en de subsidie aanvraag m.b.t.
het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Het
Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Scholen kunnen hiermee leerlingen en leerkrachten
helpen om leervertragingen en andere problemen door
corona aan te pakken. Mede dankzij de input van onze
oudergeleding MR, tijdens gesprekken met ons bestuur,
kunnen wij volgend jaar weer starten met zes groepen.
Jullie zullen begrijpen dat we zorgvuldige keuzes willen
maken met betrekking tot de groepsindeling om
zodoende alle kinderen het onderwijs te kunnen bieden
waar zij recht op hebben! We houden jullie van alle
ontwikkelingen op de hoogte en zodra het volledige
plaatje duidelijk is voor komend schooljaar, laten we dat
als vanzelfsprekend meteen weten.

18-6-2021
Diverse groepen naar
Wereldmuseum

Wist u dat:
Duinrell meer dan 40
attracties heeft voor
kleuters, onder- en
bovenbouw?
De penningmeester van de
OR de gesprekken heeft
gevoerd met de
busmaatschappij en
Duinrell om ervoor te
zorgen dat we
verantwoord op pad
kunnen?

Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Vakantierooster 2021-2022 (definitief)
Zomervakantie 2021
BO: eerste schooldag 2021
Vrije dag kinderen Studiedag OBO
Herfstvakantie
Vrije vrijdagmiddag
Vrije dag
Kerstvakantie
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
Vrije vrijdagmiddag
Krokusvakantie
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Vrije dag kinderen Studiedag WdZ
Zomervakantie 2022
BO: eerste schooldag 2022

26 juli t/m 3 sept. 2021
6 september 2021
di 5 oktober 2021 (tevens dag van de leerkracht)
25 okt. t/m 29 okt. 2021
3 december 2021(ochtend Sintviering)
24 december 2021 (vrijdag voor start Kerstvakantie)
27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
woe 26 januari 2022
25 februari 2022 (ochtend Carnaval)
28 febr. t/m 4 maart 2022
woe 30 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
22 juli 2022 (vrijdag voor start grote vakantie)
25 juli t/m 2 september 2022
5 september 2022

Vervangingsproblematiek
We streven ernaar zoveel als mogelijk vaste, bekende
gezichten voor alle groepen te kunnen hebben; dit is
wellicht niet altijd haalbaar. We hopen te kunnen rekenen
op uw begrip in deze tijd waarin er bijna geen vervangers
beschikbaar zijn. Het kan helaas ook voorkomen dat er
helemaal geen vervanging beschikbaar is, waardoor we
genoodzaakt zijn te vragen of de kinderen thuis kunnen
blijven. We doen er echter alles aan om dit te voorkomen.

Nationale buitenspeeldag
Woensdag 9 juni 2021 is het nationale buitenspeeldag.
Natuurlijk doen wij als buurtsportcoaches hier ook aan mee en organiseren wij een leuke
buiten speelmiddag.
In de bijlage een flyer voor alle kinderen uit de gemeente Moerdijk.
Sportieve groetjes,
Buurtsportcoaches Marion en Joyce
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Wist u dat…
- we ondanks alle restricties en beperkingen toch veel activiteiten veilig en verantwoord
(hebben) kunnen laten plaatsvinden?
- het kamp voor groep 8 bijvoorbeeld is doorgegaan?
- de muzieklessen veelal zijn gegeven in de buitenlucht?
- de doyo lessen ook buiten hebben plaatsgevonden?
- juf Erica thuis haar verjaardag met de groep heeft kunnen vieren op haar boerderij?
- we binnenkort op schoolreisje gaan en het wereldmuseum een bezoek mogen brengen?
- de resultaten van de tevredenheidspeiling worden teruggekoppeld in de volgende
Willem Spreekt?
- we de afgelopen twee weken maar liefst vier, leuke en prettige kennismakingsgespreken
hebben gevoerd met gezinnen met (bijna) kleuters?
- we al twee nieuwe kleuters in het nieuwe schooljaar welkom mogen heten?
- wanneer een broertje of zusje volgend schooljaar 4 wordt, hij/zij al kan worden
ingeschreven?

Welkom
In juni starten Alix en Lieve officieel in groep 1-2. Wij wensen Lieve en Alix heel veel speel- en
werkplezier toe op de Willem!

Volgende Willem Spreekt: eind juni/medio juli
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