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JARIGEN 
4-6 Robin, groep 5  8-6 Quinn, groep 5  14-6 Danaz, groep 3 
7-6 Juul, groep 8  8-6 Ruben, groep 5  14-6 Gio, groep 7 
7-6 Elian, groep 6  12-6 Quinten, groep 1 
 

en natuurlijk alsnog gefeliciteerd: (jullie stonden nog niet in Nieuwsbrief nr.13, maar we zijn 
jullie niet vergeten, hoor!): 
16-5 Matthijs, groep 4 20-5 Sten, groep 2B  28-5 Art, groep 5 
17-5 Julian, groep 3 27-5 Milan, groep 6  28-5 Hugo, groep 8 
     

HOERA, EEN MEISJE 
Juf Marieke is op 18 mei bevallen van een prachtige 
dochter, Sanne. Het gaat goed met juf Marieke en haar 
gezin.  
Mocht u haar een kaartje willen sturen, dan kunt u deze 
aan juf Hanneke of juf Coby afgeven. De klas heeft 
inmiddels al hele mooie knutselwerkjes gemaakt voor juf 
Marieke en Sanne.  

 
 
WIST U DAT…… 
 

• we er naar uitzien om 8 juni weer met hele klassen aan de slag te mogen 

• het halen en brengen heel erg goed gaat en de lessen rustig beginnen 

• dat de kinderen vanaf 8 juni niet meer met zware tassen hoeven te sjouwen 

• juf Marinke haar certificaat als gedragscoördinator heeft behaald 
 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 

• Herfstvakantie 17-10 t/m 25-10 

• Kerstvakantie 19-12 t/m 03-01 

• Voorjaarsvakantie 13-02-21-02 

• Goede vrijdag 2-04 

• Paasmaandag 5-04 

• Koningsdag 27-04 

• Meivakantie 01-05 t/m 16-05 

• 2e pinksterdag 24-05 

• Zomervakantie 24-07 t/m 05-09 
 
https://prinsesbeatrixrenkum.nl/voor-ouders/vakantierooster/ 
 
Er worden nog een aantal studiedagen ingepland. Deze data krijgt u voor de zomervakantie  
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KALENDER     

juni 

maandag 1 juni   Pinkstermaandag  Vrije dag 

dinsdag 2 juni   studie-/regeldag    Leerlingen vrij 

maandag 8 juni  alle leerlingen weer naar school! 

 

juli 

vrijdag 10 juli   vanaf 13.00 uur: zomervakantie t/m 23 augustus 

 

 

 

 

 

 

 


