
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05 juli    Wenmoment nieuwe leerlingen (na schooltijd) 

 06 juli     Schoolverlatersavond  

 08 juli     Laatste schooldag schooljaar 2020-2021  

 09 juli     Studiedag – alle leerlingen vrij  

 08 juli t/m 20 augustus  Zomervakantie 

 23 augustus    Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 
 

 

 

 

Groen speelplein 

Tussen de bedrijven door hebben we ons dit schooljaar georiënteerd op het herinrichten van het 

schoolplein. Dit moet immers een plek zijn waar kinderen kunnen bewegen, genieten, rennen, 

leren en ontdekken. Of een plek om juist even tot rust komen en te chillen. Bovendien is het onze 

wens om minder beton en tegels te hebben en meer groen in de vorm van bomen, struiken, zand 

en een moestuin.  

 

En, goed nieuws: na diverse gesprekken, ontwerpen en offertes hebben we een concreet plan! In 

het najaar zal Satter Hoveniersbedrijf (uit Nijkerkerveen) ons schoolplein in etappes omtoveren 

in een groen speelplein. Waarbij de speeltoestellen die er nu staan natuurlijk opgenomen zijn in 

dit ontwerp. 

 

Als u alvast een beetje een idee wilt hebben hoe het gaat worden kunt u een kijkje nemen op de 

pleinen rond basisscholen ‘De Regenboog’ in Kortenhoef en ‘De Avonturijn’ in Hilversum. 

 

 

 

  

Schoolreisje  

Vrijdag 10 september gaan we, als de corona-richtlijnen dat op dat moment toelaten, met 

alle kinderen een dagje uit naar Oud-Valkeveen! Een schoolreisje dus, met als doel het leren 

kennen van elkaar buiten de schoolsituatie. Belangrijk voor de groepsvorming in de nieuwe 

groep.   

 Wij zoeken voor die dag ouders die willen rijden naar (vertrek rond 09.30 uur) én 

van (rond 13.30 uur) Oud-Valkeveen.   

 Intekenlijsten hiervoor liggen op de informatieavond klaar bij de klas van uw kind óf u 

kunt dit doorgeven aan de groepsleerkracht.   

 

Buurtsportcoaches Hilversum 

Ook in de zomervakantie gaan de buurtsportcoaches in Hilversum door met sporten, spelen 

en actief zijn met de jeugd. In een losse bijlage vindt u meer informatie over hun programma.   

 

 

 

Maandinfo  
juli 

Activiteiten 

Kalender 

Nieuws 



 

 

  

 

 

Vakanties & studiedagen:  

Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar. De meeste studiedagen zijn aan 

een vakantie ‘geplakt’. De ‘losse’ studiedagen vindt u ook hieronder. 

 

 

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  

  

  

STUDIEDAGEN (LOS)  
  

Maandag 13 september 2021  

Donderdag 11 november 2021  

Maandag 21 maart 2022  

  
Kort na de zomervakantie ontvangt u van ons de Jaarkalender. Handig om alvast in de agenda te 

zetten: ouderavond op woensdag 25 augustus om 19.00 uur. Op basis van de dan geldende 

corona-maatregelen zullen we in augustus kijken hoe we deze avond het beste vorm kunnen 

geven. 

                    

 

Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl  

Vakanties & studiedagen 2021-2022 
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