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Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag zouden we met groep 7-8 eigenlijk op 
schoolkamp gaan, maar vanwege coronabesmetting 
kon dit helaas niet doorgaan. Een enorme tegenvaller, 
zeker met dit prachtige weer.  
 

Personeel 
Afgelopen maandag ontvingen we bericht dat de 
moeder van juf Rianne en de oma van juf Dorine, na 
een kort ziekbed is overleden. Verdrietig, vanwege het 
gemis, voor hen en allen die bij hen horen. We wensen 
hen en de familie Gods merkbare nabijheid en kracht 
toe.  
 

Annuleren kamp en eindfilm groep 7-8 
De eindfilm van groep 8 en het schoolkamp van groep 
7-8 moesten we vanwege een positieve testuitslag 
helaas annuleren. Een enorme domper voor deze 
groep. Voor het schoolkamp hebben we gelukkig al een 
nieuwe datum kunnen inplannen: maandag 28 t/m 
woensdag 30 juni. Voor de opnames van de eindfilm is 
nog geen definitieve datum bekend, omdat de 
mogelijkheden beperkt zijn. We hopen deze zo snel 
mogelijk vast te kunnen zetten.  
 

Activiteitencommissie 
Verschillende ouders hebben gereageerd op de oproep 
voor nieuwe hulpouders. Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
 
 

Studiedag dinsdag 15 en donderdag 24 juni 
Een herinnering aan de studiedagen van dinsdag 15 en 
donderdag 24 juni. Alle kinderen zijn deze dagen vrij. De 
Voorschool is op deze dagen wel open. Wilt u aan juf 
Mariët en juf Hetty doorgeven, wanneer uw kind op 
deze dagen niet naar de Voorschool komt? 

 

Activiteiten komende periode 
Het schoolreisje op dinsdag 6 juli, naar Hoppies, is 
bevestigd. U ontvangt hierover later meer informatie.  
 
Hieronder een overzicht van enkele belangrijke 
activiteiten de komende periode: 

• Maandag 14 t/m vrijdag 25 juni: afname LOVS-
toetsen 

• Dinsdag 15 juni: studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 24 juni: studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdagmiddag 1 juli: studiemiddag, kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij 

• Dinsdag 6 juli: groep 0 t/m 6, schoolreisje naar 
Hoppies (zie vorige Nieuwsbrief)/ groep 7-8 bezoek 
Prinses Irene Brigade (onder voorbehoud).  

• Woensdag 7 juli: eindejaarsgesprekken leerkracht-
ouders 

Onderaan de Nieuwsbrief vindt u een overzicht met alle 
activiteiten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 

Belangrijke data:  
• Maandag 14 t/m vrijdag 25 juni  Afname LOVS-toetsen, Ouderportaal gesloten 

• Dinsdag 15 juni:     studiedag team, kinderen vrij 

• Donderdag 24 juni:    studiedag team, kinderen vrij 

• Maandag 28 t/m woensdag 30 juni  schoolkamp groep 7-8 

• Donderdag 1 juli:     studiemiddag team, kinderen middag vrij 

• Vrijdag 2 juli:    bezoek Kamp Vught door groep 7-8 

• Dinsdag 6 juli:    Schoolreis groep 0 t/m 6/ groep 7-8, bezoek Prinses Irene Brigade 

• Woensdag 7 juli: oudergesprekken:  vorm nog onzeker, waarschijnlijk digitaal 

• Donderdag 15 juli:    afscheidsavond groep 8, mogelijk andere locatie 

• Maandag 26 juli:     start zomervakantie 
 
 

 

https://dezaaierhedel.nl/wp-content/uploads/2021/05/Nieuwsbrief-25.pdf


 

 


