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Afsluiting schooljaar, alle kinderen ’s middags vrij
Zomervakantie
Start schooljaar 2021-2022

Algemeen
Vakantie!
Na weer een bewogen jaar is het dan zover, vakantie! Er is dit schooljaar weer hard gewerkt door kinderen,
leerkrachten en zeker ook ouders. Net als vorig schooljaar is er weer een flink beroep gedaan op de flexibiliteit,
inventiviteit, maar ook de didactische kwaliteiten van onze ouders tijdens de weken dat de schooldeuren dicht
waren. Gelukkig zijn de deuren de afgelopen maanden wel weer open geweest en hebben we gewoon les
kunnen geven en afscheid kunnen nemen van de kinderen in onze groep 8! We wensen hen veel succes op de
volgende school en willen u danken voor het vertrouwen in onze school!
Voor nu wensen we iedereen een fijne, gezonde vakantie. Hopelijk lukt het iedereen om naar de gekozen
vakantiebestemming te gaan en daar te genieten. We zien kinderen en ouders graag weer terug op maandag 6
september!

Kalender en schoolgids
Direct na de zomervakantie krijgen alle kinderen de schoolgids/kalender weer mee. Voor uw planning is het
wellicht wel al gemakkelijk om de studiedagen van komend schooljaar te weten, omdat de kinderen dan vrij zijn:
 Woensdag 13 oktober
 Maandag 1 november
 Vrijdag 4 februari
 Maandag 30 mei
 Donderdag 23 juni

Vervanging in groep 3
In het nieuwe schooljaar start direct het zwangerschapsverlof van juffrouw Charlotte. Zij zal in groep 3
vervangen worden door juffrouw Lian Geris. Zij is een leerkracht met veel ervaring in groep 3 en heeft erg veel
zin om na de vakantie bij ons te starten. Het eerste overleg tussen juffrouw Carin en juffrouw Lian heeft al
plaatsgevonden en zij gaan er samen een leerzame en mooie tijd van maken in groep 3!

VakantieBieb
Tijdens de vakantie is het ook fijn om gebruik te kunnen maken van de bibliotheek. Op deze link vind je meer
informatie om ook in de vakantie te blijven lezen. https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

Uitzwaaien en Welkom
Zo aan het einde van het schooljaar zijn er enkel kinderen die
de school verlaten, maar ook kinderen die gaan starten...
Femm, Luna en Elin gaan na de zomervakantie naar een andere
school. We wensen jullie veel plezier op jullie nieuwe
basisschool!
Ook de groep 8 kinderen gaan onze school verlaten: Tristen,
Gijs, Isolde, Lonne, Stan, Diede, Joris, Elia, Elisanne, Fenne,
Jaden, Sam, Anniek, Imke en Flip laten we met een gerust hart
de wijde wereld in gaan. We hebben er vertrouwen in dat jullie
een fijne school gekozen hebben en wensen jullie daar enorm
veel plezier!!
We hebben genoten van jullie spetterende musical, kom gerust
nog eens langs...
De volgende kinderen gaan op 6 september starten bij ons op school:
 Faye, Lars, Arya, Lars, Maud en Luus starten in de kleutergroep
 Irfan en Guus starten in groep 3
 Luuk start in de groep 5
 Dimka en Julia starten in groep 6
Van harte welkom op basisschool Heuvelrijk!

Peuterwerk

We hebben de laatste 4 weken hebben wij hard gewerkt aan het Thema de ijssalon.
Hierbij hebben wij met de kinderen ijsjes geverfd, geplakt en geproefd. Dit thema was een groot succes. In onze
eigen ijssalon werden veel ijsjes verkocht en gekocht.
De woorden die veel voorbij zijn gekomen waren:
Hoorntje
IJssalon
Slagroom
IJsschep / ijslepel
Waterijsje
Bolletje
De laatste week hebben we afscheid genomen van: Sam, Jolien, Arya,
Maud, Lars, Luus en Faye.
Wij wensen ze heel veel plezier op de basisschool en Sam op zijn
nieuwe peuterwerk.
Wij wensen iedereen een fijne zonnige vakantie toe.
Vanaf maandag 6 september zien we jullie graag weer terug op de groep.

Kids Society Erica

Fijne vakantie allemaal!

Ingezonden activiteiten en mededelingen
Eerste Communie
De zomervakantie staat bijna voor de deur. Direct na de vakantie, in september, begint het voorbereidingsjaar
voor de Eerste Communie in het voorjaar van 2022. Omdat de scholen dit jaar pas laat starten, hierbij vast een
vooraankondiging van de infoavond.
Alle katholieke kinderen, die vanaf komend schooljaar in groep 4 zitten, kunnen in 2022 hun Eerste Communie
te doen. Op dinsdagavond 28 september 2021 wordt een eerste informatieve ouderavond georganiseerd.
Hanneke Schuurmans
Werkgroep eerste communie, Parochie Nuenen

