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Beste ouders/verzorgers,
Aan het begin van een week die volgepland stond met leuke dingen zoals kerstmuziek, foute
kersttruien-dag, een kerstdiner en een kerstbioscoop werd er een lockdown aangekondigd. Daardoor
hadden de leerlingen op dinsdag jl. ‘ineens’ hun laatste schooldag van 2020.
Vanuit deze plaats wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle betrokkenen die dinsdag voor
een echte kerstsfeer hebben gezorgd:
- In eerste instantie hebben de leerlingen hebben er een gezellige dag van gemaakt.
- Zeker ook de ouderraad heeft alles op alles gezet om deze dag te maken tot een kerstviering. Iets
lekkers (dankjewel Plus!), knutselen, het bezorgen van een kerstgroet aan dorpsgenoten en mensen
die nu wat eenzamer zijn, het opruimen van alle versiering.
- Ook u als ouder, heeft zich zeer flexibel opgesteld.
-Als laatste zult u begrijpen dat ik ook enorm tevreden ben met de leerkrachten. Ook zij hebben een
kerstviering uit de grond gestampt en zijn tegelijkertijd bezig met het realiseren van het
thuisonderwijs.
Allemaal ontzettend bedankt!
In deze nieuwsbrief nog een aantal zaken op een rij.

Noodopvang
De school is verantwoordelijk voor de noodopvang. In de brief van De Hoeksche School staan
details hierover. Belangrijk om extra te benoemen, is dat de school de
noodopvang verzorgt onder schooltijd (van 8.45-15.15).
Wanneer u noodopvang voor of na schooltijd nodig heeft moet u zelf
deze noodopvang aanvragen bij uw BSO.
Save the children
Afgelopen maandag hebben we de foute kersttruien-dag gehad. We hebben €350,opgehaald voor het goede doel. Bedankt allemaal voor het meedoen. Hierdoor kunnen er
dankzij jullie een heleboel bordjes bijgezet worden voor kinderen die weinig te eten hebben.
Boeken
Tijdens de kinderboekenweek heeft u boeken gekocht voor uw kind. Door het grote succes van de
verkoop mocht de school ook boeken kopen. Na de lockdown hebben de leerlingen voor €120 dus
weer nieuwe boeken in de kast staan om lekker te gaan lezen.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie



Zaterdag 16-10-2021
Zaterdag 25-12-2021
Zaterdag 26-02-2022
Vrijdag
15-04-2022
Zaterdag 23-04-2022
Donderdag 26-05-2022
Maandag 06-06-2022
Zaterdag 09-07-2022

t/m zondag 24-10-2021
t/m zondag 09-01-2022
t/m zondag 06-03-2022
t/m maandag 18-04-2022
t/m zondag 08-05-2022
t/m zondag 29-05-2022
t/m zondag 21-08-2022

de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het
vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW
de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

Thuisonderwijs
Ik wens u heel veel sterkte en succes de komende weken. Het zal een gekke tijd zijn. Wanneer u
vragen heeft weet u ons te vinden.
Namens het hele team van het IKC wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. In het
nieuwe jaar pakken we samen met u het thuisonderwijs op. Blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Tobias Vermeulen, directeur
IKC Onder de Wieken

