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Aan:  Paschal Vliegen <p.vliegen@dehagenpoort.nl>

1 bijlagen (497 kB)
Vakanties en Vrije dagen 2021-2022 pdf.pdf;

 Beste ouders, verzorgers
 
Koningsspelen en koningsdag

Vrijdag a.s. heeft elke groep een sportieve activiteit in het kader van de Koningsspelen. We
boffen met een aantal stagiaires van de CALO (opleiding voor gymnastiekdocenten) die
komen helpen. We werken samen aan een sportieve en ontspannen dag. Omdat we vanwege
Corona de groepen nog steeds separeren, is het helaas allemaal wat minder uitbundig dan
andere jaren.
Koningsdag, dinsdag a.s. 27 april zijn de kinderen vrij.

Vrije dagen in mei, herinnering 
In mei zijn de kinderen vrij:

In de meivakantie die duurt van maandag 3 t/m vrijdag 14 mei (dit is dus inclusief
Hemelvaart)
Op maandag 24 mei (Pinksteren) en dinsdag 25 mei (studiedag) 

Zie ook het overzicht op de website.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022- zie bijlage 
We kregen al veel vragen van ouders hierover. Daarom hebben we hier samen met de MR nu al
naar gekeken. Het overzicht treft u aan als bijlage. Zie ook onze website onder de tab Ouders-
Schooldocumenten.
 
Poëzieproject 

Nadat dichteres Johanneke ter Steege vorige week in alle groepen is geweest, hebben de
leerkrachten deze week met de leerlingen verder aan de gedichten gewerkt. In de
meivakantie wordt gestart met het samenstellen van de dichtbundel.
in alle groepen zijn de leerlingen onder begeleiding van de leerkrachten en meester Frank
bezig met het maken van beeldend werk, deels bestemd als illustraties voor de bundel en
deels voor een buiten – expositie bij school in juni.

Hartelijke groet,
het team van de Hagenpoort
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