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De zomervakantie is begonnen!
Als je naar buiten kijkt zou je het niet zeggen, maar aan de blije gezichtjes vanmiddag om 14u was af te lezen
dat iedereen heel veel zin heeft in 6 vrije weken.
Het schooljaar 2020-2021 zullen we niet gauw vergeten. Een pittig jaar voor ouders, kinderen en het team van
de Houthoeffe. Ik denk dat we met trots terug kunnen kijken op hoe we met zijn allen het afgelopen jaar goed
door zijn gekomen.
Ik hoop dat iedereen de komende 6 weken lekker uit kan rusten en op kan laden voor een nieuw schooljaar. En
dan gaan we wel zien wat het schooljaar 2021-2022 voor ons in petto heeft.
Voor nu eerst lekker genieten van de zomervakantie!
Ariana de Bruin
Directeur

Kreeft 35, 3225 AC Hellevoetsluis 0181-319993 / Forel 18, 3225 PA Hellevoetsluis 0181-320141 / houthoeffe@primovpr.nl

Rookvrije school
Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt: ‘zien
roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun
omgeving zien. Wij vragen u om ook niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of bij
het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van uw kind(eren). Met
elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen. Een rookvrij schoolplein geldt
voor medewerkers van onze school, voor u als ouder maar ook voor medewerkers van organisaties die in
onze school werken en bijvoorbeeld bezoekers en leveranciers. De directie zal hierop toezien en
handhaven.

Hulp gezocht
Na de vakantie hopen we weer alle ouders te kunnen
verwelkomen in de school. Dit betekent dat we dan ook
weer ons gewone overblijf systeem op gaan pakken.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die het leuk vinden
om van 11.30u-12.30u (locatie Kreeft) of van 11.45u-12.45u
(locatie Forel) te helpen bij de lunch van de kinderen. In de
groepen 1 t/m 3 eet u een half uur met de kinderen en in de
groepen 4 t/m 8 eet u een kwartier met de kinderen en gaat
u een kwartier met de kinderen naar buiten. Al onze
overblijfmedewerkers krijgen een vrijwilligers vergoeding.
Lijkt het u leuk om te helpen bij de overblijf, stuur dan een
mailtje naar ariana.debruin@edumarevpr.nl Ook als u al
eerder overblijfmedewerker bent geweest wil ik u vragen
om een mailtje te sturen als we komend schooljaar weer op
u kunnen rekenen!

Beste ouders en verzorgers,

De afgelopen tijd krijgen wij als politie veelvuldig meldingen van parkeeroverlast, hinderlijk en gevaarlijk
verkeersgedrag rondom basisschool de Houthoeffe. De dagelijkse piekmomenten tijdens het halen en brengen van
leerlingen leiden tot chaotische situaties.
Ondanks dat de vakantie eraan komt, wil ik u via deze weg vragen om rekening te houden met de veiligheid van
kinderen en omwonenden. Dit houdt in dat u de auto netjes in een daarvoor bestemd parkeervak, parkeert.
Na de vakantie zal er bij aanhoudende klachten gehandhaafd worden en dit moeten we samen zien te vermijden.
Met vriendelijke groet,
Jim Baks
Wijkagent “Kooistee”

Studiedagen
Komend schooljaar zijn er studiedagen op:
Vrijdag 8 oktober 2021
Maandag 17 januari 2022
Dinsdag 29 maart 2022
Donderdag 23 juni 2022
Woensdagmiddag (vanaf 12u) 29 juni 2022

Schoolvakanties 2021 – 2022
Vakanties

1e dag

Laatste dag

Herfstvakantie

16 okt.

24 okt.

Kerstvakantie

24 dec.

09 jan.

Krokusvakantie

26 feb.

06 mrt.

Paasvakantie

15 apr.

18 apr.

Meivakantie

23 apr.

08 mei

Hemelvaart

26 mei

27 mei

Pinkstervakantie

06 juni

06 juni

Zomervakantie

09 juli

21 aug.

Vakantierooster Onderwijsgroep EduMare *
*LET OP de data kunnen afwijkend zijn t.o.v. de richtlijnen uitgegeven
door het ministerie.
U moet met het plannen van de vakanties rekening houden met
bovenstaande data. Alleen in zeer dringende omstandigheden kan van
deze vakanties worden afgeweken. Worden de omstandigheden
veroorzaakt door uw werk, dan moet een werkgeversverklaring bij uw
verzoek worden ingediend.

Wij
wensen
iedereen
een fijne
vakantie

