
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 02 juni t/m 25 juni   Djembé-project 

• 21 juni   Rapport mee 

• 21 juni t/m 02 juli    Oudergesprekken (telefonisch of online) 

• 06 juli   Schoolverlatersavond 

• 07 juli   Wenmoment ‘zittende’ leerlingen (onder voorbehoud) 

• 08 juli   Laatste schooldag schooljaar 2020-2021 

• 09 juli   Studiedag – alle leerlingen vrij 
 

 

 

 

Meester Louis 

Goed nieuws: afgelopen weekend mocht meester Louis vanuit het Transitorium naar huis. Hij 

heeft overdag (op locatie) nog wel revalidatie-therapie maar dit is gelukkig echt een stap in de 

goede richting! Kaartjes en andere attenties (dank daarvoor overigens!) kunnen bij de 

administratie op school afgegeven worden. Wij zorgen dan dat ze bij meester Louis terechtkomen. 

 

Luizenpluis – thuis pluizen 

Omdat er voorlopig nog steeds geen ouders in het schoolgebouw mogen komen is een 

luizencontrole op school de komende tijd helaas nog niet mogelijk. Wilt u uw zoon/dochter daarom 

in ieder geval thuis regelmatig controleren? 

 

Formatie schooljaar 2021-2022 

Op dit moment worden de eerste berekeningen gemaakt voor de formatie voor volgend 

schooljaar. Daar hangt veel mee samen: het aantal leerkrachten, het aantal groepen en de 

samenstelling van de groepen.  

 

En dit is weer afhankelijk van het aantal leerlingen wat aangemeld is op onze school én een 

toelaatbaarheidsverklaring heeft (TLV). Omdat de aanmeldingen op een SBO-school nog tot de 

laatste schoolweek voor de zomervakantie binnenstromen is het op dit moment nog lastig om een 

definitief overzicht te geven en een goede indeling te maken. Dit vraagt dus meer tijd en geduld 

dan de formatie op een reguliere basisschool. En omdat alle scholen een tijd dicht zijn geweest, 

is dit proces nog extra vertraagd. We proberen dit natuurlijk zo snel mogelijk ‘rond’ te hebben en 

zullen dit, zodra dat kan, naar u communiceren maar dat zal nog enkele weken duren! 

 

We hebben al wel in de planning staan dat we in de laatste schoolweek een zogenaamde 

‘tafeltjesochtend’/wenochtend houden. Leerlingen wisselen dan naar de groep (en waar mogelijk 

de leerkracht) die ze volgend schooljaar hebben. We kijken nog wel hoe we dit goed kunnen 

organiseren zonder het al te veel ‘mengen’ van groepen in verband met de cohorten.   

 

 

 

 

 

Uw zoon/dochter krijgt op maandag 21 juni zijn/haar rapport mee. U wordt voor die week óf voor 

de week erna uitgenodigd voor een rapportgesprek. Dit zal, rekening houdend met de corona-

richtlijnen, telefonisch of online plaatsvinden. 

Maandinfo  

juni 

Rapporten & rapportgesprekken 

Kalender 

Directiemededelingen 



 

 

 

 

 

Schoolverlatersavond 06 juli 

De schoolverlatersavond heeft, in verband met de corona-maatregelen en de indeling in cohorten, 

dit schooljaar weer een andere opzet dan andere jaren. We gaan wel een musical instuderen maar 

we bereiden deze voor in de drie afzonderlijke groepen 8.  

 

Deze drie musical-delen willen we eind juni opnemen en dan de drie delen achter elkaar monteren 

zodat er één musical ontstaat. We zijn nog op zoek naar een ouder die ons hierbij kan helpen. 

Dus wie-o-wie heeft er een keer tijd om overdag drie musicaldelen op te nemen en deze samen 

te voegen tot één musical-film die we op de schoolverlatersavond kunnen kijken met de kinderen 

én daarna ook met de ouders kunnen delen? 

 

Ouders van de betreffende groepen worden per mail door de leerkrachten in juni nog geïnformeerd 

over de precieze opzet én de tijden van de schoolverlatersavond. De schoolverlaters zijn na 

dinsdagavond 06 juli vrij! 

 

 

 

 

Vakanties & studiedagen: 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Er zijn al enkele studiedagen aan 

een vakantie ‘geplakt’. Er zullen echter ook nog een paar losse studiedagen ingeroosterd worden. 

Hierover zal ik u nog nader informeren, maar wel alvast handig om te weten dat er op maandag 

13 september in ieder geval een studiedag is. 

 

Herfstvakantie  ma 18 oktober 2021  t/m  ma 25 oktober 2021  

Kerstvakantie  vr 24 december 2021  t/m  vr 07 januari 2022  

Voorjaarsvakantie  vr 18 februari 2022  t/m  vr 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en 

Pasen  

vr 15 april 2022  t/m  ma 18 april 2022  

Meivakantie  ma 25 april 2022  t/m  vr 06 mei 2022  

Hemelvaart  do 26 mei 2022  t/m  vr 27mei 2022  

Pinksteren  ma 06 juni 2022  t/m  di 07 juni 2022  

Zomervakantie  vr 15 juli 2022  t/m  vr 26 augustus 2022  

  

  
 

 
Djembé workshops op de Annie M.G. schmidtschool! 

Vaak wordt gedacht dat het maken van muziek een ingewikkeld proces is maar ons dagelijks 

leven zit vol met ritme en daarom is het spelen van een ritme veel eenvoudiger dan je denkt. 

Door het stapelen van eenvoudige patronen ontstaat een verrassend ritmisch resultaat. Met deze 

insteek leren de kinderen in de workshop djembé ritmes spelen op authentieke Afrikaanse 

trommels. 

 

Misschien ontdekt uw kind wel zijn muzikale talent tijdens deze activiteit. Wij hopen op 

enthousiaste, ritmische en leerzame lessen samen met uw kind. 

 

Groet van het cultuurteam 

 

Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl  

Vakanties schooljaar 2021-2022 

Djembé-project 

Schoolverlaters 
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