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Dit is de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Graag ronden we met u
hiermee het schooljaar af. En we
informeren u alvast over belangrijke data
in het nieuwe schooljaar. Zo vindt u
nogmaals het vakantierooster en daarbij
nu ook de roostervrije dagen en middagen
waarop de kinderen vrij zijn. Verder treft u
nieuws aan van de Ouderraad en van de
wijkvereniging.
Vanaf deze plek wens ik alle kinderen en
ouders een hele mooie zomer toe. Rust
lekker uit, geniet en we zien elkaar eind augustus weer terug!

AGENDA:
01-09
03-09
13-09
14-09
15-09
16-09
17-09
20-09
20-09

Startsein Kindcentrum
Spelletjesmiddag
19.30-20.30 uur informatieavond gr.1-2
19.30-20.30 uur informatieavond gr.3-4
19.30-20.30 uur informatieavond gr.5-6
19.30-20.30 uur informatieavond gr.7-8
Studiedag
Studiedag
20.00 uur OR-jaarvergadering
05-10
6-10 t/m
17-10
25-10 t/m
29-10

Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
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Schooljaar 2020-2021
Vandaag ronden we met de kinderen schooljaar 2020-2021 af. Wat een bijzonder jaar is dit weer
geweest. Eigenlijk heeft het hele jaar in het teken van corona gestaan.
Elke groep een eigen ingang, geen ouders in de school, de school vijf weken helemaal dicht,
daarin wel noodopvang regelen, het werken in cohorten, waardoor samen buitenspelen niet kon,
op het eind toch wat versoepelingen. Het heeft veel van iedereen gevraagd. Van u als ouders, van
de kinderen en van ons in het onderwijs.
Toch kijken we ook terug op een mooi jaar. Want ondanks alle belemmeringen en beperkingen
hebben we het met elkaar tot een goed einde gebracht. En daar mogen we allemaal trots op zijn.
Wij willen u allemaal dan ook heel hartelijk bedanken voor uw medewerking, uw flexibiliteit en uw
begrip voor de situatie. Zonder u en uw begrip, hadden we het niet gered.
Dank u wel!
Afscheid van groep 8
Deze week hebben we afscheid genomen van groep 8. Maandagavond hebben de groepen 8 een
afscheidsfeest gevierd op Kraaijenberg. De muziek werd verzorgd door onze oud-leerlingen Bram,
Niels en Guus en het was een supergeslaagd feestje! Dinsdagmiddag zijn de leerlingen de school
“uitgegooid”, waarna woensdag in het teken stond van de opvoering van de goed ingestudeerde
musicals. Wat waren we blij dat deze “gewoon” weer in het Mozaïek opgevoerd kon worden in het
bijzijn van ouders! Het afscheid van de basisschool aan het einde van groep 8 is een bijzondere
mijlpaal. Wanneer de jongste in een gezin naar het Voortgezet Onderwijs gaat, sluit je als gezin
een periode af. Echt een moment om even bij stil te staan. We bedanken al deze ouders voor alles
wat ze in de loop der jaren voor de Speelhoeve gedaan hebben en wensen hen als gezin een
mooie toekomst toe.
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Schooljaar 2021-2022
Het schooljaar dat op ons afkomt gaat in ieder geval feestelijk van start. Zoals u heeft gezien bent
u ook uitgenodigd voor een feestelijke start van ons Kindcentrum. Wij kijken er erg naar uit om
vanaf komend jaar ook naar buiten uit te stralen dat we intensief samenwerken.
De afgelopen drie jaar hebben de teams van de Speelhoeve en ‘de eerste stap’ met elkaar aan de
samenwerking gewerkt. En stap voor stap zijn we naar elkaar aan het toegroeien.
Schoolgids en kalender
De schoolgids voor schooljaar 2021-2022 is op een haar na klaar. Zodra deze af is, wordt hij op de
website geplaatst. U kunt daar alvast belangrijke informatie vinden. Op Parro vindt u voortaan de
jaarkalender terug, zo heeft u altijd de juiste informatie digitaal beschikbaar. Hieronder het
overzicht van de vakanties, studie- en vrije dagen en de dagen waarop de kinderen om 12 uur uit
zijn.
Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25 tot en met 29 oktober 2021
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
28 februari tot en met 4 maart 2022
18 april 2022
25 april tot en met 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli tot en met 26 augustus 2022

Studiedagen:
1. Vrijdag
2. Maandag
3. Woensdag
4. Maandag
5. Vrijdag
6. Woensdag

17-09-2021
20-09-2021
24-11-2021
07-03-2022
15-04-2022
25-05-2022

Lesvrije dag:
1. Maandag
2. Vrijdag

14-02-2022
15-07-2022

Om 12 uur uit:
1. Maandag
2. Vrijdag
3. Vrijdag
4. Dinsdag
5. Donderdag
6. Vrijdag
7. Vrijdag
8. Woensdag

04-10-2021
03-12-2021
24-12-2021
25-01-2022
03-02-2022
25-02-2022
24-06-2022
29-06-2022

Nieuws van de ouderraad
Ook namens de ouderraad een bericht voor de zomervakantie. Dit schooljaar is alweer bijna ten
einde. We waren ook nu wellicht minder zichtbaar dan normaal, maar we hebben zeker niet stil
gezeten. Er zijn wederom activiteiten niet doorgegaan, maar op de achtergrond hebben we, in
samenwerking met school, verschillende dingen georganiseerd en bekostigd, onder andere:
• Carnaval-welkom-terug lunch in februari
• Koningsspelen
• Ballen voor groep 5 t/m 8
• Paaseieren voor iedere klas
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De afgelopen tijd zijn we vanuit de ouderraad ook bezig geweest met een bijzondere verrassing op
het einde van het schooljaar voor alle kinderen op de Speelhoeve. Dit hebben ze deze week mee
naar huis gekregen.
Het schoolreisje kon ook dit jaar niet doorgaan vanwege corona, we willen hierbij vermelden dat
de kosten van het schoolreisje los staan van de ouderbijdrage van de ouderraad. Tegen de tijd dat
het schoolreisje plaatsvindt, wordt hier een extra bijdrage vanuit ouders gevraagd, dit is ook dit
jaar niet het geval geweest.
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om Marieke
van Noort en Ellen Kuijpers te bedanken voor alle inzet binnen de
ouderraad de afgelopen jaren. Zij gaan helaas de ouderraad
verlaten, maar zijn altijd van grote waarde geweest binnen de
raad. Bedankt Marieke en Ellen.
Omdat er nu twee leden vertrekken zijn we op zoek naar 1-2
nieuwe leden, dus lijkt het je leuk om extra betrokken te zijn bij
school en bij de activiteiten binnen de Speelhoeve, meld je dan aan
via e-mailadres ouderraad.de.speelhoeve@gmail.com.
Tot slot willen we jullie allemaal een geweldige, zonnige, gezellige
en fijne vakantie toewensen en tot volgend schooljaar!
Groetjes De Ouderraad

De ouderraad: v.l.n.r. Gerwin, Erica Ilse, Ylona en Sonja (voorzitter)
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