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7 september 
Informatie-avond 

Praktische invulling 
volgt 

 
14, 15, 16 

september 
Omkeer-gesprekken 
Praktische invulling 

volgt 
 

22 september 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

6 oktober 
Start 

KinderBoekenWeek 
 

18-22 oktober 
Herfstvakantie 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Fijne start! 
Wat een  fijne start hebben we  gemaakt. 
We zien vrolijke leerkrachten en kinderen in 
de school. We mochten een hoop nieuwe 
leerlingen verwelkomen. De meesten 
hebben hun plekje al gevonden. Er zijn ook 
een paar nieuwe leerkrachten binnen onze 
school. Juf Joyce staat voor groep 5 en juf 
Amber in groep 4. We hebben meester 
Kevin en juf Lizette die leerlingen 
begeleiden van de NPO-gelden. Juf Frieda is 
de nieuwe intern begeleider voor de 
groepen van de onder- en middenbouw. We 
zijn ontzettend blij met onze nieuwe 
collega’s. 
 

 
Kwink 
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind 
op school doet. Ook als het gaat om alles 
wat uw kind leert op het gebied van sociale 
en emotionele vaardigheden. Kwink is de 
methode die daarvoor gebruikt wordt op de 
Flierefluiter. Met behulp van Kwink leert uw 
kind belangrijke lessen voor het leven. Het 
oefent hiermee zijn sociaal-emotionele 
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep 
van belang. Een groep waarin kinderen 
zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend 
gedrag als pesten niet voorkomt. 
Via onderstaande link komt u op de website 
van Kwink waar u meer kunt lezen over de 
werkwijze van deze methode. 
https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-
kwink/voor-ouders/  

 

 

 

 

 
Jaarkalender 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u de jaarkalender voor dit 
schooljaar.  
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Schooljaar 2021-2022 
   (de nummers links er voor zijn de lesweken)  

27 augustus 2021 

 

 
 

5 Week 38 6 Week 39 7 Week 40 8 Week 41  Week 42 

 20-24 september  27 september – 

1 oktober 

 

 4 -8 oktober  11-15 oktober.  18-22 oktober 

ma  ma  ma  ma Scol week ma herfstvakantie 

di  di  di  di  di herfstvakantie 

wo Studiedag 1 wo  wo Start KBW wo   wo herfstvakantie 

do  do  do  do Afsluiting KBW do herfstvakantie 

vr  vr  vr  vr  vr herfstvakantie 

    
      

9 Week 43 10 Week 44 11 Week 45 12 Week 46 13 Week 47 

  25-29 oktober  1-5 november  8 -12 november  15-19 november  22-26 november 

ma  ma Studiedag 2 ma  ma  ma  

di  di  di voortgangsgesprek di  di  

wo  wo  wo Voortgangsgesprek wo  wo  

do  do  do voortgangsgesprek do  do  

vr  vr  vr  vr  vr  

     
     

14 Week 48 15 Week 49 16 Week 50 17 Week 51  Week 52 

 29 november – 

3 december 

 6 – 10 december  13 - 17 december  20 - 24 december  27 -31 december 

ma  ma  ma  ma  ma kerstvakantie 

di  di  di  di  di kerstvakantie 

wo  wo  wo  wo  wo kerstvakantie 

do  do  do  do kerstdiner do kerstvakantie 

vr Sinterklaasfeest vr  vr  vr Lesvrije dag vr kerstvakantie 

    

          

 Week 1 18 Week 2 19 Week 3 20 Week 4 21 Week 5 

 3 – 7 januari   10 - 14  januari  17 - 21 januari  24 - 28 januari   31  januari –  

4 februari 

ma kerstvakantie ma  ma  ma CITO M week ma CITO M week 

di kerstvakantie di  di  di  di  

wo kerstvakantie wo  wo  wo  wo  

do kerstvakantie  do  do  do  do  

vr kerstvakantie vr  vr  vr  vr Studiedag 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Week 33 1 Week 34 2 Week 35 3 Week 36 4 Week 37 

 16 -20 augustus  23 - 27 augustus  30 augustus –  

3 september 

 6 -10 september  13-17 september 

ma Nulweek ma 1ste schooldag ma  ma  ma  

di Nulweek di  di  di Info-avond 

AFGELAST ! 

di Omkeergesprekken 

wo Nulweek wo  wo  wo  wo Omkeergesprekken 

do Nulweek do  do  do  do Omkeergesprekken 

vr Nulweek vr  vr  vr  vr  



 
  

Schooljaar 2021-2022 
   (de nummers links er voor zijn de lesweken)  

27 augustus 2021 

22 Week 6 23 Week 7 24 Week 8  Week 9 25 Week 10 

 7 - 10 februari  14 - 18 februari  21 - 25 februari.  28 februari – 

4 maart 

 7 - 11 maart 

ma  ma  ma Voorjaarsvakantie ma  ma  

di  di Rapportgesprekken 

Lesvrije middag 

di voorjaarsvakantie di  di  

wo  wo Rapportgesprekken wo Voorjaarsvakantie wo  wo  

do  do Rapportgesprekken do Voorjaarsvakantie do  do  

vr Rapport 1 mee vr  vr Voorjaarsvakantie vr  vr  

   
 
                 

26 Week 11 27 Week 12 28 Week 13 29 Week 14 30 Week 15 

 14 - 18 maart  21 – 25 maart  28 maart –1 april  4 – 8 april  11 – 15  april 

ma  ma Studiedag 4 ma  ma  ma  

di  di  di  di  di Studiedag 5 

wo  wo  wo  wo  wo  

do  do  do  do  do  

vr  vr  vr  vr  vr Paasweekend 

   
           

 

                   8 mei Moederdag 
                                              

34 Week 21 35 Week 22 36 Week 23 37 Week 24 38 Week 25 

 23 – 27  mei  30 mei –  

3 juni 

 6 – 10  juni  13 – 17  juni  20 – 24  juni 

ma LUSTRUMDAG ma  ma Pinksterweekend ma CITO E week 

Kamp 8 

ma  

di LUSTRUMDAG di  di  di Kamp 8 di  

wo LUSTRUMDAG wo  wo Start CITO E week wo Kamp 8 wo  

do Hemelvaart do  do  do  do Studiedag 6 

vr Hemelvaart vr  vr  vr  vr  

                  19 juni Vaderdag 
  

39 Week 26 40 Week 27 41 Week 28  Week 29 / 34 1 Week 35 

 27  juni –  

1 juli  

 4 – 8  juli  11 – 15 juli   18 juli –  

28 augustus  

 29 augustus – 

2 september 

ma  ma  ma Afscheid 8 ma zomervakantie ma Eerste schooldag  

di  di 10 min gesprekken di Afscheid 8 di zomervakantie di  

wo  wo 10 min gesprekken wo  wo zomervakantie wo  

do  do 10 min gesprekken 

lesvrijemiddag 

do Laatste schooldag do zomervakantie do  

vr Rapport 2 mee vr  vr Lesvrijedag  vr zomervakantie vr  

   
 
  Studiedag 1 woensdag 22 september 
  Studiedag 2 maandag 1 november  
  Lesvrije dag  vrijdag 24 december  

Studiedag 3 vrijdag 4 februari 
Lesvrije middag  dinsdag 15 februari  
Studiedag 4 dinsdag 12 april   
Studiedag 5 donderdag 23 juni  
Lesvrije middag  donderdag 7 juli  
Lesvrije dag  vrijdag 15 juli               

31 Week 16 32 Week 17  Week 18  Week 19 33 Week 20 

 18 - 22 april  25 - 29 april  2 - -6 mei  9 - 13 mei  16 - 20 mei 

ma Paasweekend ma Meivakantie ma Meivakantie  ma Scol week ma  

di voortgangsgesprek di Meivakantie di Meivakantie di  di  

wo IEP 8 

Voortgangsgesprek 

wo Koningsdag  wo Meivakantie  wo schoolfotograaf 

 

wo schoolfotograaf 

do IEP 8 

voortgangsgesprek 

do Meivakantie do Meivakantie  do  do  

vr Koningsspelen  vr Meivakantie vr Meivakantie  vr  vr  


