
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat…... 
... onze jubilarissen en pensionaris enorm genoten hebben van het feest op ’t Diekske! 
… we IEDEREEN die geholpen heeft ontzettend bedanken voor hun inzet 
… wij meester Joep, juf Riky, juf Henny en juf Sandra dankjewel zeggen voor de lekkere traktatie  
    (het ijs van Suze) 
… vrijdag écht de laatste lesdag van juf Riky is 
… wij juf Riky enorm bedanken voor haar inzet en al het geluk wensen met haar pensioen!   
 
   
 

Bedankt allemaal 
 
Alle kinderen, ouders en collega’s, wat was het een mooie dag die vrijdag 16 juni.  
Ik heb enorm genoten.  En samen met mij alle kinderen, collega’s en familieleden.  
‘Het was grandioos’.  
En heel erg bedankt voor alle mooie knutselwerkjes, tekeningen, cadeautjes en alle lieve 
berichtjes/kaartjes die ik heb gekregen.  Het was geweldig.  
Ik wens jullie allen heel veel goeds en een hele fijne vakantie. 
Hartelijke groeten, Riky  
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Afsluiting schooljaar  

Rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen willen we dit bijzondere schooljaar toch op een fijne 
manier met elkaar afsluiten: 
 

 Donderdag 22 juli zwaaien we de kinderen van groep 8 uit. Vanaf 13.45 uur verzamelt groep 1 
t/m 7 zich op het schoolplein, voor de hoofdingang van het schoolgebouw. U als ouders bent 
van harte welkom hierbij aan te sluiten. We verzoeken u, op gepaste afstand van elkaar en 
achter de kinderen, op het schoolplein plaats te nemen. De kinderen van groep 8 zullen op 
ludieke wijze, vanaf de hoofdingang, de school verlaten.  
 

 Vrijdag 23 juli is groep 8 vrij. Alle andere kinderen hebben die dag tot 
12.00 u les. We draaien deze ochtend een aangepast programma 
(hiervoor is in groep 3 t/m 7 wel gymkleding nodig) en sluiten het 
schooljaar zo gezellig met elkaar af. Om 12.00 u is het tijd voor de 
vakantie! De kinderen van groep 1-2 komen deze ochtend als laatste 
naar buiten en gebruiken speciaal voor deze gelegenheid de 
hoofdingang. Traditie getrouw ‘veegt' de juf de kinderen van groep 2 
naar buiten, om hen veel succes te wensen in groep 3. U als ouders bent 
van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. We verzoeken u, op gepaste 
afstand van elkaar, op het grote schoolplein te blijven staan. 

 

 

Leerlingenraad  

De leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen uit groep 5 t/m 8 die door hun 
klasgenoten gekozen zijn om de school te vertegenwoordigen. Ze krijgen de kans om mee te denken 
en mee te praten over allerlei onderwerpen die zich op schoolniveau afspelen. Middels de 
leerlingenraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en voelen ze zich daar ook meer 
verantwoordelijk voor. Dit jaar bestond de leerlingenraad uit: Jente en Jens (groep 8), Suus en Sjuul 
(groep 7), Zara en Loek (groep 6), Julie en Pim (groep 5).  
In overleg met juf Marcella is er onder andere nagedacht over: afspraken buiten spelen, inzet 
mediatoren, buitenspel materiaal, de gezonde school, herinrichting Heijmanspark, 
VerduurSAMEN2030, inrichting werkplek, verjaardagen en muziek. 
Bedankt toppers, voor jullie positieve inbreng!  
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis  
Vanwege het coronavirus kon de schoolreis en onderbouwdag dit 
schooljaar wederom niet plaatsvinden. In overleg met de ouders van 
de schoolraad en medezeggenschapsraad is besloten deze te 
verzetten naar het begin van het nieuwe schooljaar. Op maandag 20 
september gaat groep 1 t/m 4 naar de binnenspeeltuin en groep 5 
t/m 8 naar Toverland! Een goede start van het nieuwe schooljaar! 

 
 

Voor het bezoek aan de binnenspeeltuin vragen we ouders van groep 1 t/m 4 
leerlingen te rijden. Bent u in de gelegenheid om heen en/of terug te rijden (8.30u 
heen, 13.30u terug), kunt u dit via het ouderportaal aan Marcella doorgeven. Alvast 
bedankt voor uw hulp! 
 

Vrije lesdagen 2021-2022 
Vakantierooster 

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober  
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari  
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart  
2e Paasdag 18 april  
Meivakantie 25 april t/m 6 mei  
Hemelvaart 26 en 27 mei  
2e Pinksterdag 6 juni  
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september  
 
Studiedagen 
donderdag 7 oktober 
woensdag 1 december 
vrijdag 21 januari 
dinsdag 15 februari 
donderdag 7 april 
dinsdag 17 mei 
maandag 27 juni 
  
Verkorte lesdagen (12.00 uur uit) 
vrijdag 24 december 
vrijdag 22 juli 
 

 

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie en graag tot 

ziens in het nieuwe schooljaar.  Team ‘t Diekske 

 


