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Laatste nieuwsbrief
De zomervakantie staat voor de deur. Dit is de laatste
nieuwsbrief van schooljaar2021-2022. We hopen dat u
met veel plezier en interesse de nieuwsbrieven heeft
gelezen. Telkens droegen de verschillende groepen bij
met leuke, grappige en soms ontroerende verhalen. We
begonnen het jaar met 242 leerlingen en eindigen met
276 kinderen. Daar zijn de peuters nog niet in meegeteld.
29 kinderen uit groep 8 gaan de school verlaten, evenals
2 leerlingen uit de lagere groepen die vanwege uitstroom
naar een andere school de school hebben verlaten.

Even voorstellen
Hallo

allemaal,

Ik ben Rianne van Beek, 26 jaar.
Ik woon in Ommen samen met
mijn partner en hondje. In mijn
vrije tijd besteed ik heel veel tijd
aan de scouting. Hier ben ik
leidster van verschillende
leeftijdsgroepen. Ik heb 2 jaar
geleden er voor gekozen om
toch van mijn hobby mijn
beroep te maken. Ik ben de studieboeken weer
ingedoken en heb de opleiding pedagogisch medewerker
gedaan. Gelukkig heb ik deze opleiding kunnen afronden
en mijn diploma behaald. Ik ben vanaf afgelopen juni
begonnen als onderwijsassistent bij de Sprankel!. Hier
komt vanaf na de zomervakantie de KDV, VSO en BSO bij.
Ik heb er superveel zin in en laten we er een gezellige tijd
van maken met elkaar
Wil je meer weten? Kom gezellig langs voor een praatje.

Beste ouders,
Nog een weekje en dan is het zomervakantie.
Deze week zijn er nog tal van leuke en gezellige
activiteiten voor de kinderen. Maandag streetwise voor
alle groepen, woensdag de musical kijken, donderdag
het slotfeest en vrijdag de laatste schooldag.
Van het leren komt minder terecht in zo’n laatste week,
deels door de extra activiteiten maar ook omdat we aan
het oprommelen zijn en de pauzes soms stiekem ietsje
langer zijn. Ik wil namens alle collega’s u als ouders
hartelijk danken voor de fijne samenwerking, uw
betrokkenheid en ondersteuning. Samen maken we de
school en zorgen we ervoor dat uw en ook een beetje
onze kinderen een hele fijne schooltijd hebben.
Ik hoop dat groep 8 met plezier terugkijkt op hun
Sprankeltijd en daarvoor op de H.Hartperiode.
Ik wens u allen een hele fijne zomer en zie u allen graag
weer op maandag 29 augustus.
Dan gaan we er weer een prachtig nieuw schooljaar van
maken en hopelijk gaat dan de schop in de grond zodat
we in 2022-2023 een groen schoolplein krijgen!
Mariëtte Reimert
Directeur Sprankel!

Afspraken na de zomervakantie
Eerst een fijne, lange zomervakantie maar vanaf 29
augustus gaan we weer gezellig verder. Bij alle
onderstaande informatie gaan we uit van terugkeer
zonder corona. Het plein gaat ook nog op de kop maar
dat zal stapsgewijs gestalte krijgen. Daarom zijn de
volgende regels dan nog van kracht:
Fietsen parkeren
1. Groep 7-8 parkeert de fiets zoals gebruikelijk bij
de dislocatie
2. Groep 5-6 parkeert de fiets met de voorband
tegen het hek t.o. de parkeerplaatsen (zijkant)
van de meesters en de juffen, en komt
vervolgens via het grote zijhek op het plein.
3. Groep 3-4 parkeert de fiets (via het fietshekje)
zijwaarts en achter het volleybalveld op het plein.
4. Groep 1-2 en de peuters parkeren de fiets zoals
nu, aan de voorzijde bij de oversteek.
Overige regels;
1.We blijven de regel hanteren van brengen en halen van
de kinderen via het zebrapad en de kinderen van gr. 3-4
via de 2e oversteek. Ondanks dat deze regel is ontstaan
uit noodzaak van corona, hebben we gemerkt dat het
zowel ouders als leerkrachten goed bevalt.
Kinderen die nieuw zijn, mogen de eerste keren naar
binnen gebracht worden.
2. De kijkmorgen.
We houden één kijkmorgen per week voor alle groepen
en dan allemaal op dezelfde dag zodat het voor iedereen
duidelijk is. Het volgende systeem hebben we hier voor
bedacht; in de eerste maand van het schooljaar is het
kijkmorgen op de eerste dag(29 aug.) van de schoolweek
(maandag). In de 2e maand van het schooljaar op de 2e
dag etc.(dat is direct in de 2e week).
Vanaf 2023 begint het rondje opnieuw; In de eerste
maand van het jaar, op de eerste schooldag (maandag)
etc.
3. De schoolschoonmaak met ouders wordt voor het
nieuwe scholjaar gepland en we hopen (wederom) op uw
medewerking. We hebben gemerkt hoeveel dit scheelt in
de hygiëne.

Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt
u een rooster waarop u ingepland staat.
4. De oversteektijd
Vanaf 08.15 uur is de oversteek en/of gaan de hekken
open. Om 08.25 uur gaat de 1e bel, waarop alle kinderen
naar binnen gaan (als er een kijkmorgen is, dan mag
iedereen direct mee naar binnen met de ouder(s). Om
08.30 uur is de 2e bel en is de les begonnen. We willen
vragen om er naar te streven om tenminste vóór de
eerste bel aanwezig te zijn.
5.We willen de oudercontacten als het kan fysiek laten
plaatsvinden daar waar het kan of nodig is.
Dit betekent uiteraard niet dat er niet meer gebeld of
gemaild kan worden. Bij fysiek contact valt vooral te
denken aan oudergesprekken, de informatieavond etc.
Direct in de eerste week houden we inloopspreekuren.
Op één van deze momenten kunt u kennismaken met de
leerkracht van uw kind of even over uw kind praten. De
volgende momenten hebben we gereserveerd;
Op 30 augustus, 1 en 12 september tussen 15.30 – 16.15
uur.
Op 14 september tussen 13.30- 14.15 uur.
U kunt binnenlopen op één van deze momenten of als u
wilt, vooraf een afspraak maken met de groepsleerkracht
(per mail).
Deze momenten worden ook opgenomen op de
schoolkalender, welke u ontvangt op de eerste schooldag
via uw oudste kind.

Informatieavond
Om alvast te noteren; op dinsdag 13 september hebben
we een informatieavond voor alle groepen. Op deze
avond vertelt de leerkracht/ vertellen de leerkrachten
over de gang van zaken binnen de groep. Een nadere
uitnodiging volgt nog.

Schoolvieringen
We hebben 4 schoolvieringen per schooljaar. Dan vieren
we in 2 sessies rondom een bepaald thema. Daarbij
maken we onderscheid tussen de onderbouwviering
(1 t/m 4 en de peuters) en de bovenbouwviering (5 t/m
8). Vandaag vierden we 2 slotvieringen met het thema;
Even terugkijken en dan weer vooruit!
Helaas waren er dit schooljaar nog geen ouders bij
aanwezig, maar dat gaat veranderen!(als corona
tenminste wegblijft!). In het komende schooljaar willen
we hervatten dat ouders van een groep op uitnodiging
welkom zijn bij een viering. De eerste viering is al op
vrijdag 9 september (2e vrijdag van het schooljaar) en de
ouders van groep 4 zijn uitgenodigd voor de
onderbouwviering om 08.45 uur en de ouders van
groep 5 voor de bovenbouwviering om 10.30 uur.
Noteert u het vast in uw agenda? Een kleine en misschien
overbodige regel hierbij is dat jongere niet schoolgaande
kinderen niet mee mogen naar de viering. We willen niet
dat onbedoeld de aandacht gaat naar die kinderen in
plaats van naar de viering. We gaan er vanuit dat u
hiervoor begrip heeft en u zo nodig uw maatregelen treft
wanneer u aanwezig wilt zijn.

Gelukkig kunnen we in de klas al een voorproefje nemen
op dit alles nu we het over het thema ‘vakantie‘ hebben.
De mini-camping draait inmiddels als een tierelier en de
ijscoboeren draaien overuren.
David had mooie stenen meegenomen en Thijmen en juf
Hanneke hadden schelpen meegebracht. Dit inspireerde
om een strandcollage te maken met groep 2.
Met verf werden er allerlei druk- en stempeltechnieken
geoefend. We raceten bijvoorbeeld
met autootjes door de verf, we
stempelden met blokjes gewikkeld in
touw en rolden met bubbeltjesplastic
door de verf…. het leverde de
mooiste patronen en structuren op.
Door deze blaadjes vervolgens in
stroken te scheuren creëerden we de
golven van de zee en de ondergaande zon. Natuurlijk
moesten er nog zand, schelpjes en een vlieger bij. Wat
hebben we hard gewerkt en wat zijn we trots op onze
prachtige kunstwerken!!

Groep 1-2 Duizendpoten
Nog een weekje en het is zover… vakantie! En daar
hebben wij 1000poten wel heel veel zin in!
Het is niet voor niets, dat we soms een beetje
wegdromen bij de gedachten aan kamperen met de
caravan, slapen in een tentje, lekker zwemmen in het
zwembad of spelen op het strand…

Maar natuurlijk zitten onze groep 1-kinderen ook niet stil
en hebben ze bij het doorschuifmoment als echte
‘tijgerkanjers’ de nieuwe 1000pootjes onze klas
rondgeleid om daarna fijn met ze samen te spelen in de
klas en op het plein.

Groep 2 heeft al een paar keer een bezoekje aan juf
Moniek en meester Mark gebracht. Dat was eerst best
een beetje spannend, maar inmiddels weten we niet
beter en kunnen we niet wachten tot we echt naar groep
3 toe mogen!
Verder zingen en dansen, rekenen en lezen we wat af en
genieten we nog even van ons gezellige
1000potengroepje zoals die is! Wat hebben we het fijn
met elkaar gehad! In de slotviering hebben we stilgestaan
bij alle mooie momentjes die we samen hebben
meegemaakt en dat zijn er heel wat!
Wij gunnen jullie natuurlijk ook van die mooie momentjes
en dus wensen wij jullie allemaal alvast een hele fijne en
gezellige zomervakantie toe. Veel plezier samen en tot
ziens in het nieuwe schooljaar! Ciao

Groep 1-2 Bijen
Welkom op de camping
Zijn jullie al aan vakantie toe? Kom dan maar naar het
Uilennestje want de Bijengroep heeft daar een heuse
camping gemaakt. Je kunt er heerlijk zwemmen,
kamperen en smikkelen van ijsjes! Ook hebben we een
vakantiepark met huisjes en grote zonnen gevouwen.
Maar we hebben de laatste weken niet alleen maar over
het thema ‘Zomer/vakantie’ gewerkt. Vorige week
dinsdag zijn we voor ’t eerst echt op schoolreisje
geweest. We zijn door een heleboel papa’s, mama’s,
opa’s en
oma’s naar
de
Flierefluiter
gebracht
waar we
heerlijk in
het
zonnetje
met
trekkers,
trampolines, waterbanen, dieren en nog veel meer
hebben gespeeld! Het was superleuk en zeker voor
herhaling vatbaar.

Afgelopen vrijdag hebben we mee gedaan aan de
sponsorloop en hebben we hééééél veel rondjes om onze
school gelopen. Daardoor hebben we veel geld bij elkaar
gelopen voor de muzieklessen in Afrika. We zijn
benieuwd hoeveel we met de hele school hebben
verzameld maar dat horen we volgende week donderdag
op het slotfeest. Wij wensen iedereen alvast een hele
fijne zomervakantie toe!

Peuters
Wist u datjes van de peuters
Wist u dat.....
…..wij een heel
leuk feest
hebben gevierd?
…..dit het
peuterpleinfeest
was?
…..dit feest een
hele week
duurde?
…..wij met een
schatkaart op zoek moesten naar een schat?
…..wij leuke spelletjes hebben gedaan?
…..er zelfs gegooid werd met verf?
…..wij komende week ook nog een beetje een 'feestweek’
hebben?
…..er nog veel kinderen gaan trakteren omdat ze (in de
vakantie) jarig zijn?
….er een aantal peuters mee hebben gedaan met de
sponsorloop van Sprankel!
….zij echt heel veel rondjes hebben gerend?
….de juffen dachten dat de kinderen al moe zouden zijn
na 2 rondjes?
…sommige peuters wel 10 rondjes hebben gerend?
….wij nu bezig zijn om samen al het speelgoed schoon te
maken?
….de kinderen daarbij super goed kunnen helpen?
….we komende donderdag het slotfeest hebben?
…..we dan nog een heel leuk feest hebben samen?
…..wij iedereen een hele fijne vakantie wensen.

Groep 5

Groep 3
In groep 3 vinden een heleboel kinderen muziek het
leukste vak en zouden het erg jammer vinden als ze dit
niet meer zouden hebben. Toch zijn er een heleboel
kinderen in de wereld die geen muziek op school krijgen.
Enkele weken geleden kregen wij van de stichting Muziek
voor Kinderen een presentatie waarbij duidelijk werd dat
het niet voor ieder kind vanzelfsprekend is dat je muziek
op school krijgt. Deze stichting brengt
muziekinstrumenten naar kinderen in arme landen en
geeft deze kinderen muziekles. Hier is alleen geld voor
nodig, heel veel geld. Om zoveel mogelijk geld in te
zamelen hebben wij onze longen uit het lijf gerend
tijdens de sponsorloop. Zelfs toen we echt niet meer
konden, hebben we toch nog een rondje extra gelopen!
We hebben er echt alles aan gedaan om zoveel mogelijk
geld in te zamelen. Aanstaande donderdag tijdens het
slotfeest wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is
ingezameld. Wij zijn enorm benieuwd!

Op donderdag 16 juni vierden we juffen- en meesterdag
in groep 5. We zijn de dag begonnen met een gezellige
felicitatieronde.
Na een lekkere traktatie zijn we op de fiets gestapt om
samen met groep 6 naar Natuurlijk Heidepark te gaan.
Wat een geluk, we hadden prachtig weer en het bad voor
ons helemaal alleen!
We moesten ons heel goed insmeren want de zon
gloeide hard. We hebben gezwommen,
gespeeld, gegeten en gedronken maar vooral enorm
genoten!
Juffen en meesterdag was … leuk, fantastisch, geweldig.
Na afloop hebben we de dag op school afgesloten met
een ijsje en kijken we terug op een heerlijke dag!

Dan waren er ook nog de laatste kanjers om hun
spreekbeurt te houden. We hebben het afgelopen jaar
van alles voorbij zien komen; pony Jolie, Woezel de hond
maar ook politie- en legerspullen. Ook hebben we
geluisterd naar informatie over Mine-craft, Donald Duck
en Uganda. Wat hebben jullie veel geleerd, knap hoor!

Vacatures

Kies en step up!

We kunnen nog geen volledig uitsluitsel geven over de
openstaande vacatures maar we hebben al wel veel
opgelost;
Op het KDV komt Daphne van der Beek vanaf eind juli de
gelederen versterken.
Op de BSO komt Rianne van Beek erbij. Zij stelt zich al
eerder in deze nieuwsbrief aan u voor.
Als leraarondersteuner komt Nynke de Boer in ons
onderwijsteam erbij. De vacature voor leerkracht
onderbouw is nog niet afgerond evenals de vacature voor
schoonmaak. We hopen dit in de komende week toch
rond te krijgen.

Na de zomervakantie willen we graag weer met een
nieuwe groep Step up! en een nieuwe groep KIES starten.
De KIES training geven wij samen met een
jongerenwerker van Saam Welzijn. Wij hopen dat jullie
nu, en meteen na de zomervakantie, ouders en kinderen
alvast op dit aanbod willen wijzen. Zodra er voldoende
aanmeldingen binnenkomen, plannen wij de data in en
laten wij dit uiteraard ook aan jullie horen. Afhankelijk
van waar de aangemelde kinderen voornamelijk vandaan
komen, kiezen we de kern waarin de groep wordt
gegeven. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via
onze website
https://www.stdekern.nl/groepswerk?f%5B0%5D=gemee
nte%3ADalfsen of via de receptie: 038-4569700. De data
die op de website bij de groepen staan, zijn nog onder
voorbehoud.
Daarnaast kunnen ouders op die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken bij lichte opvoedvragen terecht bij
Home-Start. Heeft u een klein netwerk? Vindt u de
opvoeding na een scheiding, in je eentje, pittig en mis je
een partner om mee te sparren? Een getrainde
vrijwilliger van Home-Start kan een waardevol
maatjescontact bieden, zolang u dit prettig vindt en
maximaal een jaar lang. Daarna kan er gekeken worden
of er nog meer nodig is.

Gevraagd
We kunnen heel goed lege dvd hoesjes gebruiken. Heeft
u thuis nog oude ongebruikte doosjes? Daar zou u ons
heel erg blij mee maken. Dit mag ingeleverd worden bij
juf Sandra van groep 4.

Gevonden voorwerpen
Zo aan het einde van het schooljaar is de verzameling
gevonden voorwerpen altijd weer flink!
We zetten bakken met de gevonden voorwerpen op de
stoepen bij de wachtplaatsen. Kijk vooral of dat ene
bakje, die beker of dat shirtje wat u al een tijdje mist, erin
zit! Met ingang van de zomervakantie brengen we het
restant naar de kringloopwinkel.

Zomervakantie
Op de laatste dag, voor de laatste bel van het schooljaar,
sluiten we het jaar gezamenlijk af bij het muurtje met een
gezellig eindlied en als de bel de vakantie inluidt,
schudden we elkaar denkbeeldig de hand, geven een
afstandsknuffel en wensen we elkaar een hele fijne
vakantie.
Dat wensen wij – als team van Sprankel! – u van harte
toe! Geniet ervan, maak mooie grote of kleine reizen, blijf
lekker thuis, maar hoe dan ook, een hele goede tijd
toegewenst en graag tot maandag 29 augustus. De
kinderen van groep 8 wensen wij een hele mooie tijd op
de nieuwe school en kom nog een langs op je oude en
vertrouwde basisschool!

Oud papierlijst reminder
Kijkt u goed en noteer a.u.b. wanneer u verwacht wordt.
De oud papierprijs is erg gunstig momenteel dus dat
komt direct ten goede aan de kinderen via de OR. De
ouders van ondergenoemde kinderen worden verwacht
op zaterdag 27 augustus;
zaterdag 27 augustus 2022
Emma Dollenkamp
Kick Hoonhorst
Roos Witten
Fien Heethaar
Siem Veltmaat
Noud Popping
Joris Mars
Devlin Tijs
Bente Hollak

Reisleider?
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met
Vakantielezen beleef je samen spannende avonturen en
ontdek je de mooiste verhalen. Maak een levend
bordspel op de Sprookjeseilanden, ren je rot in
Sportmanië of lees het verhaal Monsterkrant van Paul
van Loon. In welk land start jouw reis? Verzamel alle
schatten en maak kans op een tablet. Meld je aan op
www.vakantie-lezen.nl en ga mee op reis! Vakantielezen
is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende
lezers. De bibliotheek biedt dit zomerleesprogramma aan
voor kinderen uit groep 3 en 4. Met Vakantielezen willen
we samen het leesniveau van kinderen in de
schoolvakantie op peil houden. Na de zomervakantie
verloten we op elke school een leuke prijs onder de
leerlingen die mee hebben gedaan.

Data en locaties:
18 juli, Margrietplein Nieuwleusen, 10.00 – 12.00
uur
Van 10.00 uur tot 12.00 uur lezen we voor op het
Margrietplein in Nieuwleusen. Alle kinderen zijn
welkom! Ook als je zelf even een boek wilt lezen kan
dat bij onze Voorleestent. We zien je graag!
19 juli, evenemententerrein Dalfsen, 9.30 – 12.30
uur
Op de Startdag van de Timmerweek in Dalfsen,
dinsdag 19 juli, staan enthousiaste voorlezers en
een muziekdocente klaar om de broertjes en zusjes
van de deelnemers en alle andere belangstellenden

Ga mee op reis met de

voor te lezen in de tent. Het thema is Feest! We

voorleestent!

zullen er een mooi feestje van maken samen met
Muziek op Schoot van Muziekschool Pianoforte.

Bibliotheek Dalfsen komt deze zomer naar je toe met

Muziek op Schoot is van 10.00 – 11.00 uur.

de Voorleestent vol avontuurlijke, grappige,
sprookjesachtige verhalen. We gaan op reis naar

21 juli, Scouting de Verbinding, 18.30 – 20.00 uur

verschillende werelden, staan oog in oog met

Tijdens de afsluiting van de Timmerweek in

exotische dieren, beleven de spannendste avonturen

Lemelerveld, donderdag 21 juli, staan enthousiaste

en vieren feest!

voorlezers klaar om deelnemers, broertjes en zusjes
en andere belangstellenden voor te lezen in de tent.

Je bent welkom in de Voorleestent op maandag 18
juli, dinsdag 19 juli en donderdag 21 juli. Dit jaar
werken wij samen met de organisaties van de
Timmerweek in Dalfsen en Lemelerveld. In Dalfsen
werken wij ook samen met Muziekschool
Pianoforte. De muziekdocente van Muziek op
Schoot is bij de voorleestent van 10.00 – 11.00 uur.
Komen jullie ook?

Het thema is net als bij de Timmerweek Dieren.

Streetwise

Correcties activiteitenplan reminder

Op maandag 11 juli organiseert de ANWB het
programma streetwise voor onze school bij de
sporthal.
Het programma bestaat uit de volgende 4
onderdelen:
- Toet toet (groep 1 en 2)
- Blik en klik (groep 3 en 4)
- Hallo auto (groep 5 en 6)
- Trapvaardig (groep 7 en 8)
Voorafgaand aan deze dag ontvangt u vanuit de
groep van uw kind(eren) informatie over tijden en/of
benodigdheden ten behoeve van deze dag en /of dit
educatieve programma.

Ondanks alle inspanningen lijken er toch nog
enkele omkeringen te zitten in het vakantierooster op het
activiteitenplan.
Voor de volledigheid het complete rooster nogmaals en
de rood gearceerde stukjes zijn de mutaties. Zoals het nu
vermeld staat, is het juist

Sponsorloop

Wo. 22-02-2023 uitslapen na verlichte optocht;
aanvang school 09.30 uur.

Op vrijdag 1 juli a.s. organiseerden we de
sponsorloop. Dit werd een groot succes en de
kinderen overtroffen zichzelf! Nu zijn we geld aan het
tellen en we kunnen verklappen dat de score tot nu
toe al mega hoog is!!
Hoe hoog de opbrengst is, wordt bekend gemaakt
tijdens het slotfeest van 14 juli. Oud-leerling Josien
Reimink is inmiddels bij ons op school geweest om in
alle klassen te vertellen over het muziekproject in
Oeganda waar zij zich voor inzet en zal tijdens het
slotfeest een cheque in ontvangst nemen.

Vakantierooster voor gr. 1 t/m 8 en peuterklas
Herfstvakantie
Ma. 17-10-2022 t/m vr. 21-10-2022
Let op extra dag: ma. 24-10 ná herfstvakantie vrij i.v.m. studiedag
Kerstvakantie
Ma. 26-12-2022 t/m vr. 06-01-2023
Let op extra middag vrij BB ; vr. 23 -12 voorafgaand aan kerst
Carnaval

Ma. 20-02-2023 vanaf 12.00 uur
(peuters wel verlengde opvang)

Voorjaarsvakantie Ma. 27-02-2023 t/m vr.03-03-2023
Let op: alle kinderen vr.24-02-2023 om 12.00 uur vrij i.v.m. start
voorjaarsvakantie
Pasen
Vr. 07-04-2023 t/m ma. 10-04-2023
Let op; 1 t/m 8 di.11-04-2023 na Pasen vrij i.v.m. studiedag
Meivakantie

Do.27-04-2023 t/m vr. 05-05-2023
(inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart

Do. 18-05-2023 t/m vr. 19-05-2023 (alle kinderen)

Sportdag

Do 25-05-2023 voor gr. 5 t/m 8;
groep 1 t/m 4 is die dag vrij

Pinksteren

Vr. 26-05-2023 t/m vr. 02-06-2023 (alle kinderen)

Zomervakantie

Vr.21-07-2023 (vanaf 12 uur) t/m vr.01-09-2023
(alle kinderen)

Studiedagen en teambijeenkomsten voor leraren of extra vrije uren
Kinderen zijn extra vrij op:
Woensdag 05-10-2022 hele dag; alle kinderen vrij
Maandag

24-10-2022 hele dag 1 t/m 8 (na de herfstvakantie)

Donderdag 24-11-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij
Maandag

05-12-2022 vanaf 12.00 uur (na sinterklaasfeest)

Vrijdag
23-12-20 vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij
.
Maandag 23-01-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij
Maandag 20-02-2023 vanaf 12.00 uur 1 t/m 8 vrij
Woensdag 22-02-2023 1e uur vrij na verlichte optocht
Donderdag 25-05-2023 Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. sportdag BB
Vrijdag 26-05-2023 Alle kinderen vrij

