
NIEUWSBRIEF
augustus 2021

AGENDA

ma 19/07 t/m vr 28/08 - Zomervakantie

ma 30/08 - Eerste schooldag nieuwe schooljaar

Correctie datum
In de vorige nieuwsbrief stonden de data van de studiedagen en vrije dagen in 2021/2022
vermeld. Bij een van de studiedagen stond een fout: dit moet zijn maandag 7 maart 2022 in
plaats van vrijdag 7 maart 2022.
Alle data van schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen staan vermeld op onze website.

Start schooljaar
De eerste schooldag van het nieuwe
schooljaar is op maandag 30 augustus.
Gedurende de zomervakantie is het
schoolgebouw gesloten. In deze periode
worden er wel reparaties uitgevoerd en
wordt er uitgebreid schoongemaakt.

In de laatste week van de zomervakantie (ma 23 augustus tot en met vr 27 augustus)
beginnen we al met het inrichten van de lokalen en het voorbereiden van het nieuwe
schooljaar. De school is vanaf die week ook weer telefonisch bereikbaar tussen 09:00 uur tot
13:00 uur. Eind van die week verschijnt de nieuwsbrief van september met daarin alle
informatie over het nieuwe schooljaar.

Mocht er in de zomervakantie een dringende reden zijn om contact op te nemen, dan kunt u
mailen naar het algemene school e-mailadres: deregenbooghn@csgdewaard.nl. Ik zal de mail
niet dagelijks, maar wel regelmatig lezen en beantwoorden als dat noodzakelijk is.
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Nieuws uit de OR
De vorige keer hebben we een oproep gedaan voor nieuwe OR-leden en die hebben we
gevonden! Aankomend schooljaar gaan we er met z'n tienen weer een leuk en actief
schooljaar van maken. Eerst kijken we nog even terug op de afgelopen maanden. Vanwege de
versoepelingen was het toch mogelijk om weer een aantal activiteiten te organiseren voor de
kinderen.

In juni gingen we op schoolreis! Wat een feest was dat. De kleuters gingen met Juf Linda en
Meester Kees naar de speeltuin bij Recreatieoord Binnenmaas. Lekker klimmen en klauteren
en ze kregen zelfs een ijsje en bellenblaas! Het was een erg geslaagde ochtend. De
bovenbouw ging op schoolreis naar Drievliet. Van achtbaan tot reuzenrad, van botsauto's tot
piratenschip, zij keken hun ogen uit en hadden het erg naar hun zin! In september verwachten
we weer op schoolreis te gaan, waar naar toe blij� nog even een verrassing.

In juli vierden we de juffen- en meesterdag. Circus Rotjeknor was aanwezig en leerde de
kinderen allemaal circustrucjes. Mooi om te zien dat de kinderen zo leuk meededen en
sommigen al goed konden jongleren. De juffen en meester werden ook goed verwend! Ook
namen we afscheid van groep 8, zij hebben een fantastische jungle-musical opgevoerd voor
alle ouders. Het was een geslaagde middag/avond die ondanks corona toch (in 2 shi�s) door
kon gaan.
We willen alle ouders en kinderen een fijne en gezonde vakantie toe wensen en tot in
september!

Groetjes van de OR

Zomeractiviteiten Hoeksche Waard Actief

Hoeksche Waard Actief organiseert, samen met vele verenigingen en aanbieders een
programma vol sport, spel en cultuur deze zomer. Zij nodigen alle kinderen uit de Hoeksche
Waard uit om mee te doen aan de verschillende activiteiten. De flyer is als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd.
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Vakantie Bijbel Club
In de laatste week van de zomervakantie (op 23 en 24 augustus) wordt weer de Vakantie Bijbel
Club georganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk van Heinenoord.
Kinderen in de basisschoollee�ijd zijn van harte welkom om te komen! De uitnodiging vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Coronamaatregelen na de zomervakantie
Op dit moment hebben we de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de start van
het nieuwe schooljaar blijven gelden. Aan de hand van de situatie en de cijfers adviseert het
OMT in augustus of de richtlijnen hetzelfde blijven, verder kunnen worden versoepeld of juist
aangescherpt moeten worden. Ze kijken daarbij onder meer naar het verloop van de
vaccinatiegraad en de ontwikkeling van de nieuwe virusvarianten. Op basis van hun advies
besluit het kabinet op 13 augustus of de maatregelen worden doorgezet, af-, of opgeschaald
worden. U wordt kort na de besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de
start van het nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu.

Aanschaf materialen
In het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen van school weer boeken, werkboeken, schri�en,
pennen, potloden, e.d. uitgereikt. Wij vragen u echter ook om een aantal materialen zelf aan
te schaffen voor uw kind:

groep 3 groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 groep 8

lijmstift x x x x x x

multomap
23-rings

x x x x x x

5 plastic
tabbladen

x x x x x x

oordopjes
chromebook

x x x x x x

agenda x x x

eenvoudige
rekenmachine

x x

markeerstift
(geel)

x x x
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Beste ouders, het wederom bijzondere, schooljaar 2020-2021 zit erop. Ondanks de

lockdown en beperkende maatregelen hebben we er met elkaar het beste van weten

te maken. Wat fijn dat we de laatste periode wel met elkaar op school konden zijn!

Wij danken jullie voor het in ons gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking.

We bewaren de goede herinneringen en kijken uit naar het volgende hopelijk

‘normale’ schooljaar. Maar eerst: vakantie!

Wij wensen jullie een fijne zomer!
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