
            Nieuwsbron     
                   15   juli    2021     

  
Beste   ouders,   verzorgers,   
En   dan   is   het   ineens   zo   ver….   de   zomervakan�e   is   onverwacht   toch   eerder   aangebroken.   Na   (weer)   een   
bijzonder   jaar   gaan   we   hopelijk   de   komende   weken   heerlijk   uitrusten   en   nieuwe   energie   opdoen.   De   
laatste   twee   weken   stonden   nog   bol   van   leuke   ac�viteiten.   Zo   was   er   de   afscheidsmusical   en   het   
uitglijden   van   groep   8,   het   ijsje   van   Bemer   als   verrassing   van   de   OC,   het   wenmoment   en   de   juffendag.   
Iedereen   mag   nu   heerlijk   gaan   genieten   van   een   welverdiende   vakan�e.   We   hopen   elkaar   in   goede   
gezondheid   op   30   augustus   weer   op   school   te   zien.   Pas   goed   op   uzelf   en   op   elkaar!  
Met   een   hartelijke   groet,   Els   Hordijk   

Agenda   
27-08-2020 De   groepsinforma�e   wordt   gemaild.   
30-08-2020 Eerste   schooldag   nieuwe   schooljaar.   
08-09-2020 Groep   8   gaat   op   kamp.     
10-09-2020 Groep   8   terug   van   kamp.   
10-09-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit.   

  
Hartelijk   dank   MR   en   OC     
Ook   het   afgelopen   jaar   hebben   de   ouders   van   de   medezeggenschapsraad   en   de   oudercommissie   zich   
weer   ac�ef   ingezet   bij   het   reilen   en   zeilen   binnen   de   school.   Wat   fijn   dat   deze   twee   commissies   zo   
posi�ef   en   construc�ef   mee   willen   denken   en   prak�sch   helpen   bij   het   organiseren   van   de   ac�viteiten   en   
fes�viteiten   binnen   de   school.   
Bedankt   namens   het   hele   team!   

  
Luizenzakken   
Vandaag   zijn   de   luizenzakken   met   alle   kinderen   mee   naar   huis   gegeven.   Wij   willen   u   vriendelijk   
verzoeken   deze   luizenzak   thuis   te   wassen   op   60   graden   en   deze   de   eerste   schooldag   weer   mee   te   geven   
naar   school.   
  

Start   nieuwe   schooljaar   
De   zomervakan�e   staat   voor   de   deur,   maar   de   voorbereidingen   voor   het   nieuwe   schooljaar   zijn   alweer   in   
volle   gang.    Op   maandag   30   augustus   willen   wij   graag   het   nieuwe   jaar   op   een   gezellige   wijze   openen.   U   
bent   van   harte   welkom   vanaf   08.20   uur    tot   08.30   uur   op   het   plein   van   de   school.   Graag   tot   dan!     
(dit   is   echter   wel   onder   voorbehoud   van   de   dan   geldende   maatregelen)   
Vanaf   dinsdag   31   augustus   zullen   de   schooldeuren   openstaan   tussen   8.20   uur   en   8.30   uur   en   kunnen   de   
kinderen   zelf   de   school   inlopen.   Om   8.30   beginnen   dan   de   lessen.   

  
Schoolsportkalender   2021/2022   
Vanuit   de   OC   willen   we   alvast   vooruitblikken   op   de   spor�eve   evenementen   komend   schooljaar.     
Helaas   zijn   er   afgelopen   jaar   geen   schoolsportevenementen   geweest   en   hoewel   alles   nu   voor   na   de   
zomer   ook   nog   onduidelijk   is,   hopen   we   toch   dat   we   in   het   nieuwe   schooljaar   wel   weer   mooie   spor�eve   
momenten   met   elkaar   kunnen   beleven.   Na   de   zomervakan�e   komen   we   hierop   terug.   
    

Trad�egetrouw   zijn   kort   na   de   start   van   het   nieuwe   schooljaar   de   Soester   schoolvoetbaltoernooien,   
uiteraard   nog   wel   onder   voorbehoud.   
Aanmelden   voor   deze   toernooien   moet   al   in   september   en   daarom   zullen   direct   na   de   vakan�e   de   
inschrijflijsten   hiervoor   bij   de   klassen   hangen.     
Wilt   u   alvast   nadenken   of   u   bij   deze   toornooien   een   groepje   zou   willen   begeleiden?     



			
    

 	 
Wij   wensen   alle   kinderen   en   hun   ouders   een   heerlijke,   
zonnige   zomervakan�e   en   we   hopen   iedereen   gezond   
en   uitgerust   terug   te   zien   op   maandag   30   augustus!   

  
  
  

    Datum   Evenement   Doelgroep   Opgeven   
voor   

Sept   woensdag   
22   

september   
2021   

Soester   
Schoolvoetbaltoernooi   

Groep   7   en   8   14-09-2021   

    woensdag   
29   

september   
2021   

Soester   
Schoolvoetbaltoernooi   

Groep   6   21-09-2021   

Okt   woensdag   
6   oktober   

2021   

Soester   
Schoolvoetbaltoernooi   

Groep   3,4,5   28-09-2021   


