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Opening Kinderboekenweek 
Woensdag 6 oktober hebben we samen met de hele school de 
kinderenboekenweek geopend. Het thema dit jaar is ‘Worden wat 
je wil’.  
Er komen verschillende mensen over hun beroep praten in de 
klassen. We hebben de brandweer en de tandartsassistent al op 
school gehad. Ook komt er een piloot op school vertellen over haar 
beroep. 
Donderdag 14 oktober is de afsluiting en kunnen ouders, opa's en 
oma's op school komen kijken naar de resultaten van de 
Kinderboekenweek vanaf 13:00 uur tot 14:00 uur. 
 

 
 

 
Belangrijke data: 
 
18 t/m 22 oktober: Herfstvakantie 

 
 
Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Vrijdag 15 oktober  

- Woensdag 12 januari 

2022 

- Maandag 14 februari 

2022 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie                     

18 t/m 22 oktober 2021  

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  
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Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
 
 

 
Doekoe actie 
De Doekoe actie van de Coop heeft voor de school 342 Euro aan 
speelgoed opgeleverd. We hebben een balspel, skippyballen, 
springtouwen en allerlei andere ballen aan kunnen schaffen. Als 
alles opgepompt is kunnen de kinderen ermee spelen in de pauze. 

 
Schoolgids 2021-2022 
De schoolgids is klaar! Hij wordt meegezonden met deze 
nieuwsbrief en staat daarnaast ook op onze website: Schoolgids 
(obsdeslinge.nl) 
 
Vanuit de MR 
1e vergadering schooljaar 2021 zonder naar een scherm te kijken, 
maar weer face to face, erg fijn. 
Voorafgaande aan deze vergadering hebben we veel stukken 
doorgelezen zoals schoolgids, jaarplannen en SOP 
(schoolondersteuningsprofiel). Deze zullen gepubliceerd worden 
op de website van de Slinge. https://www.obsdeslinge.nl/ 
Dit jaar is de school begonnen met diverse nieuwe methodes. 
Methodes waar de leerlingen op eigen niveaus aan kunnen werken 
in de groep. Dit is fijn voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
Er wordt weer gekeken naar een leerlingenraad, ook ouders 
kunnen hier een rol in spelen. Hiervoor komt in de nieuwsbrief een 
oproep. 
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Leerlingenraad 
We willen graag de leerlingenraad weer opstarten. De 
leerlingenraad wordt vertegenwoordigd door één leerling per 
groep vanaf groep 4 t/m 8. Als raad kun je mooie projecten 
opstarten. De vorige groep heeft ervoor gezorgd dat het 
schoolplein weer helemaal opgeknapt is.  
Welke ouder zou het leuk vinden om deze groep kinderen te 
helpen/begeleiden. Informatie hierover kun je bij Astrid krijgen.  
 
Najaarsbeurs 2021 
 

 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 29 oktober 2021 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 

 

Peter en Astrid zijn beide afwezig van 13 t/m 15 okt. i.v.m. studie.  

 
Team OBS de Slinge 


