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Koningsspelen 2021 
 

          

 
 
 

 
 
 

Dit jaar was de koningsspelen anders dan anders, 
want we konden niet naar het sportveld maar we 
hadden het op school i.v.m.corona. We hadden we 
buiten spelletjes gedaan, maar het was wel leuk.  
De school had sportieve dingen georganiseerd, 
met Breda actief zoals: trefbal,softbal en steen 
papier schaar race, ook was er voor groep 7 en 8 
een dans en vechtsport cursus georganiseerd 
iedereen vermaakte zich erbij.  
Er was ook sfeervolle muziek buiten.  
Na afloop kregen we ook een ijsje, toepasselijk met 
de kleuren van de Nederlandse vlag. 
In de klas hadden we ook nog sportbingo gedaan.  
Conclusie dit jaar was het anders maar ook heel 
leuk en gezellig. 
 
Gemaakt door Fleur en Meike uit groep 8 
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Uitslag Boekendooswedstrijd 
 
Deze week brachten veel kinderen hun boekendoos mee naar school. Wat leuk dat er zoveel 
kinderen (en ouders) actief met deze opdracht aan de slag zijn gegaan en wat een creativiteit 
hebben jullie laten zien. Van prentenboeken tot stripboeken en van sprookjes tot leesboeken, 
alles kwam voorbij. We hebben ze met plezier bekeken en vonden het kiezen van een winnaar 
natuurlijk erg lastig. 
De jury heeft gelet op de vormgeving, de inbreng van het kind, de voorwerpen in de doos en 
heeft gekeken of de boekendoos ook teksten, fragmenten, citaten en/of een samenvatting van 
het boek bevatte. 
 
De winnaars zijn: 
Emmy Goedhart uit groep 1/2A met het boek “Wat een pech mijn naam is weg”; 
Feline Wiekamp uit groep 3 met het boek “Bob Popcorn”; 
Esperanza Luijten uit groep 6 met het boek “De heksen”. 
  
Deze boekendozen krijgen een ereplaatsje in de Kinderboekenwinkel in Breda. De dozen worden 
daar volgende week naartoe gebracht. 
De winnaars ontvangen vandaag van hun juf een boekenbon van deze winkel.  
 
Uiteraard hebben alle andere boekendozen ook een mooie plek in de school gekregen!  
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
 
Het vakantierooster voor het komend schooljaar is besproken en vastgesteld. Natuurlijk komt er 

in het nieuwe schooljaar weer een kalender-overzicht, maar wellicht al handig om de data te 

noteren. 

Eerste schooldag 6 september 2021 

Studiedag 1 8 oktober 2021 

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Studiedag 2 1 november 2021 

Vrije dag 6 december 2021 

Vrije middag 24 december 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Studiedag 3 9 februari 2022 

Vrije middag 25 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Studiedag 4 1 april 2022 

Vrije middag - Goede Vrijdag 15 april 2022 

Vrije dag - Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Vrije dagen - Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Vrije dag – Tweede 
Pinksterdag 

6 juni 2022 

Juniweek 27 juni t/m 1 juli 2022 

Calamiteitendag 22 juli 2022 Deze dag is vrij, MITS er gedurende 
het jaar geen calamiteit heeft plaatsgevonden, 
waardoor we de school voor een dag hebben 
moeten sluiten 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022 
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Op de kalender 
 

17 mei  
 
 

18 mei 19 mei 20 mei 
Uitslag 
boekendoos-
wedstrijd 
Memo 

21 mei 
 
Afsluiten 
Samen beter 
lezen 

24 mei 
Tweede 
Pinksterdag – 
vrij! 

 

25 mei 
 
 
Juf Patricia 
jarig 

26 mei 
 
Juffen- en 
menerendag 

27 mei 28 mei 

31 mei 
 
 

1 juni 2 juni 3 juni 
 
Memo 

4 juni 

7 juni 
 
Entreetoets 
groep 7 (hele 
week) 

8 juni 9 juni 
 
Juf Sharon  
jarig 

10 juni 11 juni 

 


