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Beste ouder(s),
verzorger(s),

LAATSTE SCHOOLBRIEF 2021-2022 
Hierbij alweer het laatste exemplaar van de schoolbrief van 

schooljaar 2021-2022. Een schooljaar dat in de boeken gaat als 

een ‘bijzonder jaar’ waarin we wederom te maken hadden met de 

maatregelen rondom Corona, een (korte) lockdown, noodopvang, 

testen bij ieder hoest of nies. 

Gelukkig konden we weer gebruik maken van ouderhulp bij de 

Koningsspelen, konden ouders en opa’s/ oma’s weer bij de musical 

kijken, er was weer een kleuterslaapfeest, groep 8 kon op kamp en 

de groepen 5 een bosdag en de groepen 6-7 hadden een geweldige 

bosdag/bosnacht.

Mede door uw flexibele instelling, de flexibiliteit van de leraren, 

de MR die constructief meedacht, de Oudervereniging die fijne 

activiteiten wist te organiseren, hebben we het samen weer gefikst.

Over een twee dagen gaan de schooldeuren voor 6 weken dicht. In 

de laatste week van de zomervakantie, kunt u informatie van ons 

verwachten over de start van het komende schooljaar. 
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In de eerste week van de zomervakantie wordt de omgeving van 
Social Schools aangepast naar het nieuwe schooljaar. Dat betekent 
dat u vanaf 9 juli niet meer bij de foto’s en berichten van dit 
schooljaar kunt. Wilt u iets bewaren? Zorg dan dat u dat vóór 9 juli 
hebt gedownload.

SOCIAL SCHOOLS 

BEDANKJE VAN OUDERVERENIGING VOOR 
TEAM

Dit bedankje is door de Oudervereniging (OV), namens de ouders, 
aan alle leerkrachten en personeelsleden van school uitgedeeld. 
Wat een uitdagend jaar hebben we achter de rug. Met de ervaringen 
van afgelopen jaren, is er dit jaar hard gewerkt om de kinderen veel 
te leren en een mooi jaar te hebben. Trots zijn we op deze enorme 
inzet! Geniet van de vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!
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Maandag is er begonnen met het grondwerk op de Hindersteinlaan, 

zodat de uitbreiding van die locatie in de eerste twee weken van de 

zomervakantie kan worden uitgevoerd.

Midden in de vakantie wordt de verhuizing uitgevoerd, wordt alles in 

orde gemaakt om weer digitaal aan de slag te kunnen in het nieuwe 

schooljaar. 

Als de leraren weer starten in de week van 15 augustus, beginnen 

zij met het inrichten van hun lokalen. Maandag 22 augustus moet 

alles spik en span zijn en kunnen de leerlingen naar de locatie 

Hindersteinlaan.

UITBREIDING HINDERSTEINLAAN
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De leerlingen uit de Paddenaar en de kleuters zijn die dag 

vrij. De leraren zijn druk om alles verhuisklaar te zetten voor 

de aankomende verhuizing van de groepen 4 en 5 naar de 

Hindersteinlaan.

Om 12.15 u sluiten de deuren voor alle leerlingen en start de 

vakantie. Er is vrijdag geen Lunchkidz.

KOMENDE VRIJDAG
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ZOMERVAKANTIE
Eindelijk is het zover…. de vakantie staat voor de deur.

Tot 22 augustus!
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