
  

 

Voorwoord 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar in de mailbox! Dat geeft weer hoe snel dit schooljaar 
voorbij gaat. Laten we dit keer niet terugkijken, maar ons verheugen op dat wat voor ons ligt. 
Afgelopen vrijdag hebben we mogen luisteren naar een aantal verruimingen op allerlei gebied 
in onze samenleving. Voor ons betekent dat de mogelijkheid om een schoolreis of uitje te 
organiseren! Hoe fijn is dit bericht voor de schoolverlaters: het kamp kan doorgaan! Afsluiten 
van de basisschoolperiode is heel speciaal en dat kan, samen met klasgenoten en 
leerkrachten, zoals het er nu naar uit ziet! 
Omdat het allemaal nog maar net bekend is, hebben leerkrachten de eerste stappen gezet en 
zijn een aantal afspraken vastgelegd. Wat we wel al weten, heeft u afgelopen vrijdag kunnen 
lezen op Parro. Aanvullende informatie ontvangt u op korte termijn.  
 
Gelukkig zien we de zon regelmatig en krijgen we daardoor het gevoel dat we richting zomer 
gaan. Voor het zover is, gaan we elkaar nog spreken tijdens driehoeksgesprekken waarin 
leerontwikkeling van uw kind, in de breedste zin van het woord, centraal staat.  
Maar als het dan 9 juli is, mogen we met zijn allen gaan genieten van een welverdiende 
vakantie om elkaar in augustus weer “zo gewoon mogelijk” te ontmoeten!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom! 

Aanstaande donderdag start Teije (deeltijd) in groep 6.  Wij wensen je heel veel succes en 
plezier op Da Vinci Berkelland.    
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Agenda 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

21 juni Lesvrije dag voor alle 
leerlingen i.v.m. een 
studiedag van het team. 

 De hele dag. 

25 juni Leerlingen krijgen 
rapportfolio mee. 

  

Week van 28 juni Driehoeksgesprekken 
met leerlingen en 
ouder(s). 

Digitaal: 
beeldbellen 

Uitnodiging volgt. 

7 juli Afscheidsdag voor de 
schoolverlaters. 

 Nadere informatie volgt 
voor de betrokken 
ouder(s). 

8 juli Meedraaimiddag In de nieuwe 
groep 

 

9 juli Laatste schooldag voor 
alle leerlingen van de 
school (behalve de 
schoolverlaters, voor 
hen begint de vakantie 8 
juli). 

 De vakantie begint om 
12.15 uur. 

23 augustus Eerste schooldag van het 
schooljaar 2021-2022. 

  

 

  Voltijd/Deeltijd Da Vinci Berkelland 

De formatie en groepsindeling zijn op dit moment nog niet definitief. 
Binnenkort daarover meer, wat we wel weten: 

- Juf Annique verwacht samen met Tom hun tweede kindje. Zij gaat 
na de zomervakantie gelijk genieten van haar zwangerschapsverlof.  

- Juf Mirthe zal volgend schooljaar niet meer bij ons werken, zij heeft 
een volledige baan als onderwijsassistent geaccepteerd bij een 
andere stichting.  

- Aankomend schooljaar zal naast het fulltime onderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen het tweede jaar van de pilot voor 
deeltijdonderwijs doorgang vinden. Dit aanbod is voor leerlingen die 
naast het regulier aanbod op de basisschool extra 
onderwijsbehoeften hebben op het gebied van hun hoogbegaafdheid. Zij kunnen 
maximaal 4 dagdelen meedraaien op Da Vinci Berkelland. Voor het komende 
schooljaar zijn weer een aantal leerlingen voor het deeltijdonderwijs aangemeld. Deze 
deeltijdleerlingen zullen op de donderdag en vrijdag meedraaien in onze huidige twee 
voltijdse HB groepen.  

 



  Rapport en driehoeksgesprek 

Op vrijdag 25  juni krijgen de leerlingen hun rapportfolio mee naar 
huis. Daarin is de leerontwikkeling van het afgelopen half jaar te 
lezen. In de week van 28 juni zijn de driehoeksgesprekken gepland, 
waarin het rapportfolio wordt besproken met 
leerling/ouders/leerkracht. Incidenteel zal zorgcoördinator Janine 
Overkamp aansluiten. 
De gesprekken worden in principe online met ouder(s) gevoerd. U 
ontvangt te zijner tijd verdere informatie.  
 

  Meedraaimiddag 

Donderdagmiddag 8 juli wordt de “meedraaimiddag” georganiseerd. Deze middag komen de 
nieuwe leerlingen die in augustus starten op Da Vinci Berkelland naar onze school. Er wordt 
een middag les gegeven in de 2 groepen zoals deze voor het nieuwe schooljaar zijn 
samengesteld. De nieuwe leerlingen maken kennis met de huidige klasgenootjes en 
leerkrachten en hebben les in het nieuwe lokaal. 
 

Schoolreis en schoolkamp 

Op dinsdag 22 juni gaan de leerlingen uit 
groep 7&8 op schoolkamp naar Winterswijk 
op camping “Het Winkel”. Zij zullen hier 1 
nachtje slapen in tenten.  
 
Aansluitend gaan op woensdag 23 juni groep 
4/5/6 samen met groep 7/8 op schoolreis 
naar ….  
 
Waarheen blijft nog even een verrassing.  
 
Binnenkort meer informatie via Parro. 
 

 
 
 
 
 
 



Schoolverlatersavond 

De traditionele afscheidsavond voor de schoolverlaters komt te 
vervallen; we kunnen bijvoorbeeld niet alle ouder(s) en leerlingen en 
oud-leerlingen uitnodigen. Het afscheid van de schoolverlaters wordt 
daarom, net als vorig jaar, samen met de schoolverlaters van SBO 
Diekmaat, gevierd op woensdag 7 juli. De groepsleerkrachten zijn druk 
bezig met de organisatie en invulling van deze dag. Het zal voornamelijk 
een afscheidsdag zijn voor de leerlingen. De maatregelen die dan 
gelden, zijn van invloed op het exacte programma van deze laatste 
schooldag van de schoolverlaters. De betreffende ouder(s) worden op 
de hoogte gehouden via Parro.   
 

 

Vakantierooster 2021-2022  

 
Herfstvakantie 

    18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie     27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie     21-02-2022 t/m 25-02-2022 

2e Paasdag     18-04-2022 

Meivakantie     25-04-2022 t/m 06-05-2022 (inclusief Koningsdag) 

Hemelvaartsdag en 
vrije vrijdag  

    26-05-2022 t/m 27-05-2022 

2e Pinksterdag     06-06-2022 

Zomervakantie     11-07-2022 t/m 19-08-2022 

 

 De studiedagen zijn op dit moment nog in concept, deze ontvangt u wanneer deze definitief 
zijn. 

 

 
 

 


