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15 april 2021 

Van Juf Suzanne 
Fijn dat je er bent! 

Beste ouders, 

Nog een week en dan staat de meivakantie voor de deur! Het team is na het harde werken de 

afgelopen periode door leerlingen (en ouders) in kaart aan het brengen hoe het met iedereen gaat. 

U heeft vast de berichtgeving gehoord over de 8,5 miljard voor het onderwijs. Deze maand zijn wij 

bezig met een zogenaamde scan van alle opbrengsten op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 

Aan de hand daarvan zullen we keuzes maken die passen bij onze visie en formatie. Het team en de 

MR worden hierin uiteraard meegenomen. Ik houd u op de hoogte. 

Over de MR gesproken, bijgevoegd een prikkelende brief van de MR over de verkiezing voor een 

nieuw lid, fijn als u de tijd neemt om deze te lezen.  

In groep 1/2, 5, 6 en 8 zijn er leerlingen en medewerkers met Corona vastgesteld met effect op de 

groep. Er is vervolgens telefonisch overleg geweest met de GGD. Alle maatregelen die genomen 

moeten worden, zijn in werking gesteld. Voor nu betekent het dat er geen maatregelen nodig zijn 

voor de andere leerlingen in de school. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met mij op. 

Bijgevoegd een brief van Meer Primair over de meivakantie, graag hiervoor uw aandacht.  

We zullen binnenkort, zoals beloofd, een update geven over alles wat wij realiseren na de 

ouderpeiling van vorig jaar en de enquête onderwijs op afstand. 

Voor alle gezinnen die te maken hebben met Corona of de gevolgen daarvan, heel veel sterkte, we 

denken aan jullie en leven mee. Laten we nog even volhouden met elkaar! 

Gezondheid gewenst en met vriendelijke groet, 

Suzanne Hellings 

Directeur RKBS Klippeholm 
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Vakantierooster 2021-2022  
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. Op 23 maart a.s. wordt het 

vakantierooster nog ter advisering aan de GMR voorgelegd. In 2022 wordt ook een studiedag Meer 

Primair georganiseerd. De datum voor deze studiedag wordt nog nader bepaald.  
 

Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021  

Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022  

Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022  

Goede vrijdag 15.04.2022  

Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022  

Koningsdag 27.04.2022  

Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022  

Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022  

Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022  

Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022 
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Bijlagen: 

Uitnodiging voor een webinar ‘Stress bij pubers?!’ op 20 april a.s.  
Dit webinar is voor de ouders van leerlingen in groep 7 en 8. Tijdens dit webinar wordt toegelicht 
wat de impact is van stress op pubers, hoe je stress kan herkennen en hoe je hier als ouder mee kan 
omgaan. 
 
De Bibliotheek op school – Leren lezen met plezier 

 

 
 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het  

Schooljaar 2020-2021 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

Koningsdag                                                 27-04-2021 
Meivakantie                                               26-04-2021 t/m 09-05-2021 
Hemelvaart                                                13-05-2021 t/m 14-05-2021 
Pinksteren                                                  23-05-2021 t/m 24-05-2021 
Zomervakantie                                          10-07-2021 t/m 22-08-2021 
 

 
 
 
 
 

 


