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Juf Anouk 

Anouk is herstellende van de operatie 

aan haar voet. Inmiddels is het loop-

gips verwijderd en gaat ze (letterlijk) 

stapje voor stapje vooruit. Als haar 

herstel in dit tempo doorgaat dan ver-

wachten wij haar na de zomervakan-

tie terug op school. 

 

Welkom 

Hoera, Maria is 4 

jaar, hartelijk wel-

kom op onze school! 

Speelgoedochtend 

Vrijdag 16 juli mogen de kinderen 

speelgoed/spelletjes meenemen! 

Studiedagen 2021-2022 

Woensdag 22 september 2021 

Maandag 11 oktober 2021 

Vrijdag 25 februari 2022 

Donderdag 14 april 2022 

Dinsdag 19 april 2022 

Agenda:  

 

 

 

 

  

8 juli Musical groep 8 

9 juli Trakteren groep 8 

16 juli Speelgoedochtend,                                       

 kinderen 12.00 uur vrij,                                         

 start zomervakantie 

30 augustus Start van het nieuwe school-

jaar 

8,9,10 september Kamp groep 7/8 

 

Vakantie 2021-2022 

 

Zomervakantie 2021  19-07-2021 t/m 27-08-2021 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Goede Vrijdag en Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-

2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 

Zomervakantie 2022 11-07-2022 t/m 19-08-2022 
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NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs   

 ‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.  

Mogelijk heeft u het al van uw kind gehoord……ik ga met vervroegd pensioen. Het werk als HVO docent heb ik als geweldig 

boeiend en interessant ervaren. De leerlingen maakten groei door in zich durven uitspreken, luisteren naar elkaar, nadenken 

en hun mening geven en deze durven bij te stellen.  Verschillende werkvormen werden toegepast: kringgesprek, tekenen, 

filosofie, toneelspelen,  samenwerken in groepjes en spel. De basis is te weten dat je goed bent zoals je bent, ieder in zijn  

waarde.  Maar ook…leren houdt nooit op. Gelukkig maar. Ik ben 

trots op iedereen. Veel dank ook aan directie en team voor de zeer prettige samenwerking! Alles bij elkaar mooie herinne-

ringen. Volgend schooljaar komt Maaike Kres HVO geven, zij heeft al kennis gemaakt met het team. Zij zal zich in een volgen-

de nieuwsbrief aan u voorstellen. Ik wens haar en Carolien van GVO volgend jaar veel succes! 

 

Gedicht van een leerling 

 

 

 

Ik wens iedereen alle goeds voor de toekomst en 

straks een heel fijne vakantie!   

Hartelijke groet , Beppie Jansen, HVO docent.  

Wilt u meer weten over HVO? Kijk op  

www.hvoprimair.nl  
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Dansles 

Op 1 juli stond een workshop dansen op de 

planning. De kinderen hebben goed meege-

daan met de workshop!   

Musical groep 8 

Afgelopen donder-

dag was de musical 

en nacht van 8!  

Wat hebben we ge-

noten van het ac-

teer– en zangtalent 

van deze kanjers! 

Deze avond kregen 

zij ook allen het 

EHBO diploma uit-

gereikt! 

We wensen jullie 

veel plezier en suc-

ces op de middelbare school! 

 

 Fijne vakantie 

Het team van de Boomgaard wenst u al-

len een fijne en zonnige zomervakantie!  

Geniet, rust uit en tot volgend school-

jaar!  


