't Briefke

Nieuwsbulletin
Maart

Wist u dat ……
…… we op dinsdagmiddag 23 maart een studiemiddag hebben en de kinderen dan vanaf 12.00 uur vrij zijn.
…… we op Goede Vrijdag 2 april vrij zijn.
Jarig
Op 4 maart was Karin onze poetshulp jarig. Alsnog proficiat! Meester Harrie is jarig op 20 maart.
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.

Welkom
In maart mogen we weer een aantal nieuwe kleuters verwelkomen. Desya Bos, Wess van Helden, Mirthe Huizinga en
Kyra van der Zee komen bij ons in leerplein 1, de onderbouw. Allemaal heel veel plezier gewenst op ’t Kendelke.
Invulling vacature
Met het vertrek van juf Marianne per 1 april is een vacature ontstaan op onze school. We zijn erg blij dat we u
mogen vertellen dat het ons gelukt is de vacature in te vullen. Juf Christa gaat één dag extra werken en zal zich gaan
richten op leerplein onderbouw. Hierdoor is in de bovenbouw een vacature ontstaan. Meester Harm Berben hebben
we bereid gevonden deze vacature op te vullen.
Meester Harm maakt de overstap naar het onderwijs en is een zij-instromer. Hij heeft zich de afgelopen jaren
voorbereid op een baan in het onderwijs. Wij denken in Harm een goede leerkracht te hebben gevonden voor de
bovenbouw en willen hem dan ook veel plezier en succes wensen op onze school!
Met de komst van meester Harm wijzigen de werkdagen van meester Mike en juf Riet.
Vanaf 1 april ziet de bezetting van de leerkrachten er als volgt uit:


Leerplein Onderbouw
leerjaar 1/2:
leerjaar 3:





Leerplein Middenbouw
leerjaar 4:
leerjaar 5:
Leerplein Bovenbouw
leerjaar 6/7:
leerjaar 8:

juf Marjolein (ma-di)
juf Marloes (wo-do-vr)
juf Christa (ma t/m do)
juf Marjolein (vr)
juf Tineke
juf Nicole (ma-di)
meester Harrie (wo-do-vr)
juf Riet (ma-di-wo-vr)
meester Mike (do)
meester Mike (ma-di-wo)
meester Harm (do-vr)
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Chromebooks
In de thuiswerkperiode heeft een aantal leerlingen een Chromebook geleend van school. De Chromebooks zijn
inmiddels al weer ingeleverd maar we missen nog 1 oplaadkabel. Wij verzoeken daarom de ouders van betreffende
leerlingen om te checken of deze kabel toevallig nog thuis is blijven liggen en zo ja, om deze aan uw kind mee naar
school te geven.
Vakantierooster
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is bekend. De vakanties zijn regionaal vastgesteld. De studiedagen
worden door de school ingevuld en later dit schooljaar bekend gemaakt. Vanwege de Nijmeegse 4 daagse start de
zomervakantie voor de scholen in de gemeente Mook & Middelaar en Gennep (evenals dit schooljaar) een week
eerder dan in de gemeente Bergen.
Vakantierooster nieuw schooljaar
Herfstvakantie 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022
Vrije dagen huidig schooljaar Vakantie
Goede vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 sept. 2021
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