Flitsnieuws
Flits no. 22 28-06-2021
Welkom
Vanaf deze plek willen we Maureen en Levi van harte welkom heten bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne en leerzame tijd op OBS Tuindorp.
Pilot ouderportaal
In januari van dit schooljaar zijn we een pilot gestart met het ouderportaal van schooldigitaal. Inmiddels zijn alle
groepen toegevoegd aan ons ouderportaal.
Kijkt u regelmatig op het ouderportaal? Zeker in deze tijd staan er veel foto’s op van de groep van uw kind. Leuke
dingen die voorbij komen op een gewone schooldag, schoolreizen, voorbereidingen van de musical. Het is echt de
moeite waard om regelmatig te kijken. ’s Middags na drie uur is er regelmatig iets nieuws te zien. Een aantal collega’s
hebben de oudergesprekken gepland via de ouderapp.
We hebben u gevraagd om uw ervaringen, vragen, opmerkingen etc. met ons te delen, zodat we goed inzicht krijgen in
de werking van de app voor u als ouders. We willen de ouders bedanken die de ervaringen, vragen etc. met ons
hebben gedeeld.
De ontwikkelaar is bezig met een grote update. Deze wordt in de zomervakantie uitgerold. Dat is een rustige tijd om
dit te doen. Er wordt ook gewerkt aan een pushmelding als er iets op het portaal wordt geplaatst. Dus het
gebruiksgemak wordt steeds groter.
Oud papier opbrengst
Tijdens de actie van april 2021 is er 8,8 ton papier opgehaald. Hiervoor is een bedrag van €562,35 overgemaakt op de
rekening van de Ouder Vereniging.
Oud papier deze week
Deze week kan het oud papier weer gebracht worden bij de Steense. Vanaf donderdag 1 juli tot en met zondagmiddag
4 juli heeft u de mogelijkheid om uw papier te brengen.
We willen u vragen het oud papier netjes te stapelen in de containers en daarna de containers weer goed af te sluiten.
Mocht het net op één van de containers liggen wilt u dan het papier in een andere container leggen? Op deze manier
kunnen we er samen voor zorgen dat het papier netjes en goed in de containers terecht komt.
In het nieuwe schooljaar gaan we weer het oud papier op halen. Het rooster treft u in de loop van volgende week aan
in uw mailbox.
Via deze flits willen we de oud papier commissie bedanken voor hun inzet tijdens het brengen van het oud papier.
Kennismaken met de nieuwe klas en leerkracht
Elk jaar laten we de leerlingen kennismaken met de nieuwe leerkracht voor het nieuwe jaar. Het is fijn om alvast te
weten hoe je nieuwe klas eruit gaat zien.
Dit jaar gaan de leerlingen op dinsdagochtend 6 juli kennismaken in de nieuwe klas.
Afscheid groep 8
Woensdag 7 juli nemen we ’s avonds afscheid van groep 8. Deze avond begint om 19:30 uur. De uitnodiging hiervoor
hebben de ouders en leerlingen van groep 8 reeds ontvangen.
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Laatste schooldag
Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag. Deze schooldag zal in het teken staan van water. Voor de groepen 5 t/m 8 zal er
een vlottenrace in de Lindewijk zijn en voor de groepen 1 t/m 4 zijn er waterspelletjes op het schoolplein. De kinderen
nemen deze dag hun eigen fruitpauze-hap en drinken mee.
Op de laatste schooldag willen we graag vanaf 11.30u pannenkoeken met de kinderen eten. Hiervoor zoeken we
natuurlijk bakkers en baksters. Mocht u pannenkoeken willen bakken, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van
uw kind(eren)? U kunt ook aangeven of u 1 of meerdere pakken wilt bakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank, zeker
namens alle kinderen.
Iedereen die pannenkoeken bakt mag ze rond 11:00 uur op school brengen. Mocht dit lastig zijn dan kunt u ze
natuurlijk altijd in het begin van de ochtend in de keuken zetten.
Wilt u er goed om denken dat u uw eigen bord of pan na afloop weer mee naar huis neemt?
En vanaf 12.00u zijn alle leerlingen vrij en kunnen ze genieten van een welverdiende zomervakantie.
Activiteitenplanning schooljaar 2021 – 2022
Achter de schermen leggen we nog de laatste hand aan de activiteitenplanning voor het komende schooljaar. Zodra
deze klaar is zullen we dit met u delen.
Vakantieregeling schooljaar 2021 - 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag / Pasen
Meivakantie inclusief Koningsdag
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16-10-2021 t/m 24-10-2021
25-12-2021 t/m 09-01-2022
19-02-2022 t/m 27-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
23-04-2022 t/m 08-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022 t/m 08-06-2022
16-07-2022 t/m 28-08-2022

Margedagen
Studiedag 1
Personeelsdag Comprix
Studiedag 2

14-02-2022
09-03-2022
08-07-2022

Deze Flits bevat geen bijlagen.

Belangrijke data
Juni
28 Flits
28 MR vergadering
Juli
02 Oud papier
05 Flits
07 kennismaking groep 8 met VO
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07 afscheid groep 8
09 Laatste schooldag – alle leerlingen om 12.00u vrij
10 t/m 22 augustus – Zomervakantie
Augustus
23 start schooljaar 2021 – 2022
23 Start feestweek beroepen
23 Flits
27 afsluiting feestweek
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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