
               

 
Centrale schoolregel: We zeggen stop hou op 
 

Nieuwsbrief mei 2021 
 
 

Maandag 10 mei Weer naar school 

 
Juf Henriëtte 25 jaar in dienst. 

Dinsdag12 mei Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij 

Vrijdag 14 mei Extra vrije dag  

Zondag 16 mei Juf Laura Jarig 

Dinsdag 18 mei Praktisch verkeersexamen groep 8 

Maandag 24 mei Tweede pinksterdag: alle leerlingen vrij. 

Maandag 31 mei Vanaf nu 4 weken lovs toetsweken. 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie: 23 t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022 

2e Paasdag: maandag 19 april 2022 

Meivakantie incl Koningsdag: 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart: 26 mei t/m 29 mei 2022 

2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie: 23 juli t/m 4 september 2022 

De studiedagen zijn nog niet bekend. Dit zullen wij op een later moment communiceren. 

Vervanging Henriëtte  

Juf Henriëtte werkt de komende periode hard aan haar herstel. In groep 2/3 zal zij op maandag 

vervangen worden door Anouk Mintjes. In groep 1/2 zal zij op de woensdagen vervangen worden 

door Yolanda Goudkuil. 



Sport activiteiten in de meivakantie 

Tijdens de meivakantie zullen er weer activiteiten op het gebied van sport en bewegen 

worden georganiseerd in de gemeente Zevenaar. Op maandag 26 april zullen de Oranje 

Beachspelen worden georganiseerd. Tijdens deze activiteit gaan we het beachveld op en 

zullen we gaan beachvolleyballen, beachvoetballen en Kan-Jam spelen! Op vrijdag 30 april 

zal er door DJF Dance Centre TikTok dansen worden gegeven. Tijdens deze workshop/les 

leer je de tofste TikTok-dansjes van dit moment! Om je op te geven voor een van deze 

activiteiten kun je de QR-code scannen op de flyer (in de bijlage) of kun je zelf gaan 

naar:  https://www.atarosportservice.nl/activiteiten/ Voor deze activiteiten kan er ook 

gebruik worden gemaakt van de GelrePas. Wanneer u gebruik maakt van de GelrePas, kunt 

u uw aanmelding aanmelden door een mail te sturen naar: info@atarosportservice.nl 

Wij zullen de aanmelding dan verwerken en uw op de hoogte houden! 

Met sportieve groet,  

Team Ataro Sportservice 

Oproep voor kindertijdschriften 

Wie heeft er nog oude kindertijdschriften? zoals: 

 

 

Mogen wij deze gebruiken voor ons leesprogramma? De tijdschriften komen dus niet terug, maar 

worden intensief gebruikt. Alvast Bedankt juf Ans en juf Patricia. 

Masterclass training voetbal 

Voor alle voetballende kinderen van 6 tot 14 jaar organiseert S.V. Babberich een masterclass op 

zondag 2 mei. Aanmelden kan op de website: www.welovevoetbal.nl/masterclass-2-mei. Voor meer 

info zie bijlage in deze nieuwsbrief. 

https://www.atarosportservice.nl/activiteiten/
mailto:info@atarosportservice.nl
http://www.welovevoetbal.nl/masterclass-2-mei


Annulering naschools sporten 

Helaas moeten wij u mededelen dat het naschools sporten niet van start zal gaan. Dhr van 

Bindsbergen heeft aangegeven het onverantwoord te vinden om te sporten op het open veld met de 

huidige verkeerssituatie. 

Doekoe actie 

Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten samen met Unilever 

en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale Doekoe–

munten, die je kunt doneren aan onze school. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en spelmaterialen 

voor op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te maken voor onze 

leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: www.coop.nl/doekoe  

  

http://www.coop.nl/doekoe


 



  



 


