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Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Vakanties
25 oktober t/m 29 oktober 2021

Herfstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Kerstvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Voorjaarsvakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Meivakantie

25 juli t/m 3 september 2022

Zomervakantie

Vrije dagen
Vrijdag 22 oktober 2021

Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij

Maandag 6 december 2021

Studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij

Vrijdag 25 februari 2022

Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij

Maandag 7 maart 2022

Studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 1 juli 2022

Studiedag - alle leerlingen vrij

Vrijdag 22 juli 2022

Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij

Feestdagen
Maandag 18 april 2022

2e Paasdag

Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Hemelvaart

Maandag 6 juni 2022

2e Pinksterdag

Aangepaste lestijden
Vrijdag 3 december 2021

Groep 5 t/m 8
continurooster tot 14.15 uur
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Verkeersveiligheid rondom school
Graag willen we de verkeersveiligheid rond de school nog een keer onder de
aandacht brengen.
Elke dag staat een grote groep vrijwilligers voor en na schooltijd te
brigadieren bij de oversteek aan de Mgr. Nolenslaan. Ze staan er voor de
veiligheid van onze kinderen, en natuurlijk ook voor u als ouder. Maak hier
dan ook dankbaar gebruik van. Het is de bedoeling dat iedereen lopend
oversteekt bij de brigadiers. Bent u met de fiets of zijn kinderen met de step,
dan graag afstappen en lopend oversteken.
We vragen u om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.
Wanneer u toch met de auto naar school komt, maak dan gebruik van de Kiss
and Ride zone aan de Sint Josephstraat of parkeer uw auto en loop dan naar
school. We vragen u dringend om uw kind niet in de Veldstraat af te zetten,
dit levert gevaarlijke situaties op doordat hier veel kinderen lopen en fietsen.
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is KPN op dit
moment bezig met het aanleggen van glasvezel in
de straten rondom de school, dit zal helaas tijdelijk
voor overlast zorgen.
Als we rekening met elkaar houden, kunnen alle
kinderen veilig naar school komen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Oproep: brigadiers gezocht!
Voor volgend schooljaar zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons willen
komen helpen. Heeft u één keer in de week ongeveer 20 minuutjes tijd om te
komen brigadieren aan de Mgr. Nolenslaan, meld je dan nu bij Leontien aan.
(leontienvanoursouw@bs-achterberg.nl) Alleen samen kunnen we er voor
zorgen dat we elke dag voor en na schooltijd een veilige oversteek bij de
Mgr. Nolenslaan hebben.
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