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Schooltijden 
Vanaf schooljaar 2021-2022 wijzigen de schooltijden van ’t Kendelke. De schooltijden zijn vanaf septermber 2021 als 
volgt: maandag t/m vrijdag: 8.30-14.00 uur. Om 8.20 uur zal de deur open gaan en kunnen de kinderen naar binnen.  
 

Gymrooster 
Alle groepen zullen op woensdag en vrijdag gymmen. Kleuters hebben alleen gymschoenen nodig voor de gymles, 
deze blijven op school. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een korte gymbroek, een t-shirt en gymschoenen nodig. 
Graag schoenen met lichte zolen, die niet afgeven.  

 

INGEKOMEN STUKKEN 

 
Beste ouders, kinderen, en leerkrachten. 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na 14 jaar op en neer taxiën naar de basisschool zit het er nu op voor 
mij. In 2007 is Jaco begonnen op ’t Kendelke bij juf Willy in de klas, daarna volgde in 2009 Mandy. Zij startte bij juf 
Wilmy. In 2008 ben ik begonnen bij de schoolraad, om meer te weten te komen over alles wat speelde binnen en 
buiten de school. In 2013 is Martijn gestart bij juf Wilmy. In de loop van de jaren heb ik de kans gekregen om van 
alles te doen, binnen school. Van meegaan met een schoolreisje, tot meedraaien in de communiewerkgroep, hulpje 
bij de kleuterklassen, ouder die vaak meeging als er gereden moest worden naar een uitstapje, enz. enz. Sinds een 
aantal jaren had ik mijn plekje gevonden bij de MR. Tijdens deze periode, mocht ik o.a. meedenken en meebeslissen 
over wie meester Hendriks als directeur op ging volgen. Na een aantal sollicitatiegesprekken is de keuze op Daniella 
gevallen. 
 
Dit laatste schooljaar heb ik me nog bezig mogen houden met de voorbereiding naar het Vormsel en op de laatste 
schooldag mocht ik nog helpen tijdens de BBQ. Na de BBQ was het de beurt voor Martijn om de school uit gegooid 
te worden. En zit het er voor mij op.  
 
Ik ben heel blij dat Anouk mij op gaat volgen binnen de MR, samen met Reinier komt het wel goed met de MR. 
Reinier en Anouk veel succes! 
 
Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de mooie tijd op ’t Kendelke en wens 
iedereen alle goeds en we komen elkaar vast nog wel tegen in het mooie 
Siebengewald. 
 
 
Groetjes Berty Schreurs v.d. Kuijl. 

 



't Briefke     Nieuwsbulletin 

 
 

Nieuwsbrief ’t Kendelke schooljaar 2020 – 2021 
 

Even voorstellen 
Dag allemaal,  

Zoals eerder al aangekondigd kom ik na de zomervakantie het team van ’t Kendelke 
versterken. Bij deze stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Amanda van Schaijk, 34 jaar en woon 
in Gennep. Daar woon ik samen met Roel en onze twee kinderen Fem en Loet. Na 13 jaar 
werkzaam te zijn geweest op een andere basisschool, voornamelijk in de onderbouw, was ik 
toe aan een verandering en nieuwe uitdaging. Ik heb dan ook ontzettend veel zin om na de 
vakantie te gaan starten bij jullie op school. Ik zal er zijn van maandag tot en met donderdag 
en ben dan werkzaam op leerplein 1. Hier zal ik verantwoordelijk zijn voor de kinderen van 
groep 3. Ik ga hen begeleiden in het leren lezen, rekenen en het schrijven. Daarnaast zullen we ook op veel 
momenten samen met het gehele leerplein aan de slag zijn. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en tot op 6 
september! 

 

Vakantierooster en studie(mid)dagen 
Herfstvakantie  25 okt. t/m 29 okt. 2021 
Kerstvakantie   24 dec.  2021 t/m 7 jan. 2022 
Carnaval/voorjaar 28 febr. t/m 4 maart 2022 
Goede Vrijdag   15 april 2022 
2e Paasdag  18 april 2022 
meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag  6 juni 2022 
Zomervakantie   25 juli t/m 2 sept. 2022 
         
Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
dinsdag  21 september 2021 
donderdag  14 oktober 2021 
woensdag 17 november 2021 
dinsdag  22 februari 2022 
woensdag  23 maart 2022 
dinsdag  17 mei 2022 
donderdag  16 juni 2022 
 
studiedag   
maandag  06 december 2021 
donderdag  10 februari 2022 
maandag  04 juli 2022 
vrijdag   22 juli 2022 
 

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie en graag tot ziens in 

het nieuwe schooljaar.  Team ‘t Kendelke 

 


