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Studiedagen en vrije vrijdagen kleuters schooljaar 2021-2022 

Studiedagen (groep 1-8 

vrij) 

Vrije 

vrijdagen 

Kleuters 

overig 

20-9-2021 24-9-2021 3-12-2021 kleuters om 12.00 uur uit 

27-9-2021 26-11-2021 24-12-2021 groep 3-8 om12.00 uur uit 

2-12-2021 24-12-2021 25-2-2022 groep 1-8 om 12.00 uur uit 

16-2-2022 4-2-2022   

19-4-2022 25-3-2022   

3-6-2022 15-4-2022   

15-7-2022 27-5-2022   

  24-6-2022   

 

  

Schoolvakanties schooljaar 2021/2022 

Herfstvakantie Maandag 25-10 t/m vrijdag 29-10   

Kerstvakantie Maandag 27-12 t/m vrijdag 07-01   

voorjaarsvakantie Maandag 28-02 t/m vrijdag 04-03   

2e paasdag  Maandag 18-04   

Koningsdag Woensdag 27-04; valt in de 

meivakantie 

  

meivakantie Maandag 25-04 t/m vrijdag 06-05   

Hemelvaart Donderdag 26-05   

2e pinksterdag  Maandag 06-06   
Start zomervakantie Maandag 18-07 t/m vrijdag 26-08  

Nieuwe leden MR 

In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de MR nieuwe kandidaten zocht voor 

de oudergeleding. Er hadden zich 4 kandidaten gemeld voor 2 posities. Uiteindelijk 

hebben 2 kandidaten zich in het proces teruggetrokken, wat betekent dat wij nu 2 

kandidaten hebben voor 2 posities. Carla Brom en Mark Arntz zullen toetreden als MR lid 

bij de oudergeleding.  

Wij bedanken Elke Gijsbers en Rick van de Helder voor hun (jarenlange) inzet in de MR.  

De MR-oudergeleding bestaat komend schooljaar uit: 

- Mark Arntz 

- Carla Brom 

- Eva Jaspers 

- Jasper Kersten  

  

Voor de teamgeleding was er plek voor één nieuw MR lid. Er heeft zich een kandidaat 

voor deze plek gemeld, namelijk Esther van Ruitenbeek. 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

De MR-personeelsgeleding bestaat komend schooljaar uit: 

- Diny van Lubeek 

- Marieke Robben 

- Esther van Ruitenbeek 

- Marianne Toonen 
 

afscheid 

Beste Ouders, 

Na 40 dienstjaren ga ik het onderwijs m.i.v. het nieuwe schooljaar verlaten. Ik heb met 

veel plezier les gegeven en genoten van de kinderen. Ik wil u bedanken voor de fijne 

samenwerking en het vertrouwen dat u mij heeft gegeven om met uw kind te mogen 

werken. Mijn dank. 

Met vriendelijke groeten, 

Lizette de Kleijn 

Leerkracht onderbouw 

 


