
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 11. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Eerlijkheid duurt het langst”. 
 
 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: ananas 

Donderdag: waspeen 

Vrijdag: appel. 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeven. 

 

3. Kom in de klas 

Zoals eerder via de mail gemeld, kan het “Kom in de klas moment” van woensdag 17 

november a.s. in verband met de door de regering aangescherpte Corona-regels 

GEEN doorgang vinden. 

In een later tijdstip zal ik de ouders/verzorgers die dit keer op bezoek zouden komen, 

een nieuwe mogelijkheid voor een “Kom in de klas”-moment bieden. 

E.e.a. natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het Corona-virus. 
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 2.  

  

4. Leerjaar 8 VRIJ 

Zoals u allen weet, wordt de afwezigheid van onze collega Rebecca Boegheim 

(leerkracht unit 3) intern opgelost. 

Hierdoor moeten alle collega’s “een stapje harder lopen” en staan ook de 

directieleden (Micha en Hans) één of meer dagen voor de groep. 

Op donderdag 25 november a.s. is er voor de directieleden van de Unicoz-scholen 

een verplichte studiedag. 

Dit betekent dat Micha en ondergetekende bij deze studiedag aanwezig moeten zijn 

en dus niet voor de groep kunnen staan. 

Dit wetend, hebben we naar vervanging gezocht, maar dat is (door de afwezigheid 

van invallers) niet volledig gelukt. 

Dit wetend, hebben we moeten besluiten een leerjaar VRIJ te geven. 

Dit betekent dat de leerlingen van leerjaar 8 op donderdag 25 november a.s. VRIJ 

zijn. 

Ouders/verzorgers die deze dag geen opvang voor hun kind hebben, kunnen dit aan 

ondergetekende melden: er zal dan voor opvang in de school gezorgd worden. 

 

5. De agenda voor de komende periode 

 

17 november Start schoolfruit  

16 november Plantdag Tiny Forest 

23 november 20.00 uur: MR-vergadering 

23 november Schoen zetten 

25 november Leerlingen leerjaar 8 zijn VRIJ 

26 november Ontwikkelingsverslag leerjaar 8 wordt meegegeven 

29 nov. t/m 3 dec 10-minutengesprekken: niet verplicht; wél verplicht voor 
leerjaar 8 

3 december Sint-Nicolaas; alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

7 december 20.00 uur: OR-vergadering 

8 december 9.00 – 11.00: Opa/Oma-morgen 

15 december Foute kersttruien-dag 

22 december ’s Avonds: Kerstviering 

23 december Kerstlunch. 
Donderdag om 15.00 uur start voor alle leerlingen de 
kerstvakantie. 
Deze duurt tot en met zondag 9 januari 2022 

10 januari 10.00 uur: Oliebollen en kinderchampagne 

12 januari Luiscontrole 

13 januari 20.00 uur: MR-vergadering 

17 januari Start Cito-periode (duurt tot uiterlijk 7 februari) 

20 januari Leerlingenraad 

2 februari Open morgen 

11 februari Unicoz onderwijsdag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 



 

 3.  

  

14 – 17 februari Voortgezet Onderwijs schoolkeuze-gesprekken voor de 
leerlingen van leerjaar 8 en hun ouders. Een uitnodiging volgt 
t.z.t 

18 februari Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen 
van leerjaar 1 t/m 7. 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

  

 

Tot zo ver deze nieuwsbrief.      

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans van Elburg 

 

 


