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Kerstontbijt 
De vervroegde kerstvakantie heeft ons er niet van weerhouden om 
een afsluiting te organiseren in kerstsfeer. Gelukkig is het 8:00 uur 
nog donker en konden de lampjes gezellig aan. Natuurlijk mocht de 
feestelijke kleding niet ontbreken.  
De kinderen hebben genoten van 't kerstontbijt en er is goed 
gegeten.  
Helaas zitten Gerrit en Marja nu als enigen in quarantaine maar 
ook zij hebben even kunnen meegenieten van het ontbijt op 
afstand. Ze hebben in ieder geval even gezellig gekletst met hun 
klasgenootjes en er is een klein kerstpresentje naar hun onderweg. 
Komende week vakantie en we wensen alle ouders en kinderen 
een hele fijne feestdagen en in januari hopelijk weer een gezellige 
start op school. 

 

 
Belangrijke data: 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Woensdag 12 januari 

2022 

- Maandag 14 februari 

2022 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

Vakantierooster 2021-2022 

Kerstvakantie                       

27 december t/m 7 januari 2022  

Voorjaarsvakantie               

21 t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
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Bericht vanuit Sociaal werk de Kop 
Beste kinderen en ouders, 
 
In de kerstvakantie organiseren wij als buurtwerkers sport een 
leuke, sportieve activiteit. Dit keer niet met z’n allen tegelijk, maar 
op een andere manier. 
Wij zetten de activiteit klaar op verschillende locaties in de 
gemeente, jullie kunnen zelf bepalen wanneer je dit gaat doen. 
Wat je precies kunt doen is nog een verrassing, maar we kunnen 
wel alvast vertellen dat er een leuke prijs te winnen valt! 
Meer informatie komt binnenkort op de Facebook en Instagram 
van Buurtwerk Sport Steenwijkerland, dus houd deze pagina’s in 
de gaten! 
  
Alvast bedankt voor het delen, en alvast een hele fijne 
kerstvakantie gewenst! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Karin Rijkelijkhuizen 
Buurtwerker sport, team Noord-Zuid 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 21 januari 2022 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe. Blijf gezond! 

 

Team OBS de Slinge 


