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Agenda 1 

Formatie 1 

Studiedagen 1 

Materialen 
volgend schooljaar 

1 

Gevonden 
voorwerpen 

1 

    In dit nummer: Formatie 
We hebben goed nieuws!  
Er stonden nog 2 vacatures open; 2 dagen groep 5 en 0,4 FTE conciërge. Beide vacatures 
zijn vervuld. 
Juf Lisette komt op maandag en vrijdag in groep 5A. Zij werkt nu op de Prins Clausschool, 
een andere Unicoz school. 
Arthur wordt onze nieuwe conciërge. Hij zal vanaf 1 september 4 ochtenden in de week 
aanwezig zijn. 
Daarmee is onze formatie helemaal rond en daar zijn we best trots op in deze tijd met het 
grote landelijke lerarentekort. 
 
Studiedagen 
De kalender voor volgend schooljaar ligt bij de drukker. U ontvangt per gezin 1 kalender. 
Als u gescheiden bent, kunt u bij de directie een extra exemplaar halen. 
Dit zijn alvast de studiedagen: 
 2021:    2022: 
 20-09    11-02 
 15-10    25-02 
 10-11    21-03 
 06-12    14-04 
 24-12    24-05 
     08-07 
 
Wat mag uw kind volgend jaar meenemen? 
Wat geeft de school aan de leerlingen als verbruiksmateriaal en wat mogen zij zelf 
aanschaffen? Een mooie vraag zo vlak voor de zomervakantie want veel kinderen 
verheugen zich erop om spullen zelf te mogen kopen. 
  
De school schaft schrijfpotloden, pennen, gummen en whiteboard stiften aan en heeft 
natuurlijk materialen in de kasten liggen. 
  
De kinderen mogen volgend schooljaar het volgende zelf kopen: 
· Een etui (passend in het kastje) 
· Liniaal (30 cm) 
· Kwaliteitskleurpotloden 
· Dossiermap (A4 formaat) 
· Vanaf groep 7 verplicht een agenda 
· Markeerstift 
- Vanaf groep 5: een koptelefoon en een muis (s.v.p. voorzien van naam) 
 
Gevonden voorwerpen 
Onze bak met gevonden voorwerpen is erg vol. We zullen morgenmiddag alles op het plein 
uitstallen. Wilt u even langslopen om te kijken of er nog iets van uw kind bij ligt? 

 

Agenda 

Vr. 9 juli - Portfolio 3 mee 
Di. 13 juli - Groep 8 verlaat school 
Vr. 14 juli - Afscheid juf Annemarie 
Do. 15 juli - Laatste schooldag, 
     leerlingen 14.15 uur vrij 
Vr. 16 juli - Studiedag 
Ma. 19 juli t/m 
Vr. 27 aug. - Zomervakantie 


