
 

 

   

 

NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2020/2021, nummer 20, 10 juni 2021 
 
Belangrijke data  
 

Datum Activiteit 

14 juni Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

15 juni Gastspreker over de oorlog in de groepen 8 

23 juni De Grote Rekendag 

 

Vakanties 2021/2022 
Hieronder de vakanties van schooljaar 2021/2022. De studiedagen en andere vrije dagen zullen in een 
volgende nieuwsbrief volgen. 
 
Zomervakantie 10 juli tot en met 22 augustus 2021 
Herfstvakantie 16 oktober tot en met 24 oktober 2021 
Kerstvakantie 25 december tot en met 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 19 februari tot en met 27 februari 2022 
Paasweekend 15 april tot en met 18 april 2022 
Meivakantie 23 april tot en met 8 mei 2022 
Hemelvaartweekend: 26 en 27 mei 2022 
Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
Zomervakantie 16 juli tot en met 28 augustus 2022 
 

Corona en thuistesten. 
De afgelopen periode zijn er een aantal besmettingen vastgesteld op school. Erg fijn dat ouders 
ons snel inlichten en soms zelfs preventief hun kind thuishouden bij het vermoeden van een 
besmetting. Daarnaast is er bij sommige ouders twijfel of een thuistest op de 5e dag voldoende is 
om weer uit quarantaine te mogen. Volgens het advies van de GGD is hier een thuistest niet 
voldoende maar moet er een afspraak gemaakt worden bij de GGD. Meer info op: 
https://lci.rivm.nl/informatie-ouders-basisonderwijs  
 

Fietsexamen groepen 8  
Alle groep 8 leerlingen die meegedaan hebben, hebben hun fietsexamen gehaald. Prima 
gedaan jongens en meisje. Volgend schooljaar kun je dus veilig op de fiets naar de 
middelbare school! 

 
 
Na de oorlog 
Dinsdag 15 juni komt David Goudsmit in de groepen 8 vertellen over de belevenissen van zijn 
moeder tijdens de tweede wereldoorlog. David Goudsmit vertelt over zijn moeder Betty Oudkerk die als 
joodse kinderverzorgster in verzet kwam door talloze Joodse kinderen uit het Amsterdamse hart van het 
naziregime te smokkelen. 
Elke dag maakt Betty Oudkerk een wandeling in de buurt. Ze neemt vijf, zes kinderen mee. Aan haar hand 
een kinderwagen met een pop en een echte baby er in. Op het oog leek het alsof er 10 kinderen naar 
buiten komen, maar ze smokkelt de helft weg. Betty werkt in de crèche tegenover de Hollandsche 
Schouwburg als kinderverzorgster. Maar het moeilijkste deel van haar werk speelt zich in die Schouwburg 

https://lci.rivm.nl/informatie-ouders-basisonderwijs


 

 

zelf af. Daar moet ze als 18-jarige meisje talloze ouders er van overtuigen om hun eigen kind af te staan. 
‘We zouden heel graag jullie kind willen helpen. We hebben geen goed gevoel over wat er in Oost-Europa 
gaat gebeuren. We willen de kinderen naar een veilige plek brengen bij mensen in de provincie’, zei ze dan. 
De meeste ouders twijfelen. Maar soms lukt het Betty om ouders te overtuigen. Zelf weet ze door haar 
charme en overtuigingskracht haar deportatie naar doorgangskamp Westerbork te voorkomen en gaat ze 
onderduiken. 
 

 
De Grote Rekendag  
In maart lukte het niet (informatie te laat op school) Nu lukt het wel!  “De Grote Rekendag” is op 23 juni. De 
hele school is dan met rekenactiviteiten aan de slag. Het thema dit jaar is: Op rekenreis!  
Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op 
waar de kinderen de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk!  

 
 
 

Klik hier om eerdere nieuwsbrieven terug te lezen.  
 

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 24 juni 2021 of zoveel eerder als nodig 
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