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Jaargang 21/ nummer 11/ 9 april 2021/ Nieuws rondom & vanuit de Wilge 
 

Agenda 

 

Do 15 apr Geannuleerd: schoolreis 

Ma 19 apr 20.00 uur: vergadering MR 

Di 20 t/m do 22 apr Eindtoets Cito groepen 8 

Ma 26 apr t/m vr 7 mei Meivakantie 

Ma 10 mei Weer naar school 

Wo 12 mei Nieuwsbrief 12 uit 

 
 
 

Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster voor het volgende schooljaar 2021-2022 is bekend. We verzoeken u, 
bij het plannen van vakanties, rekening te houden met onderstaande data: 

Herfstvakantie Ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021 
Vrijdag vóór Kerst Vr 24 december 2021 
Kerstvakantie Ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie Ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022 

Pasen Do 14 april t/m ma 18 april 2022 
Meivakantie Ma 25 april t/m vr 6 mei 2022 
Hemelvaart Do 26 mei t/m vr 27 mei 2022 
Pinksteren Ma 6 juni t/m di 7 juni 2022 
Zomervakantie Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022 

 

Verhuizingen en aanmelden broertjes/zusjes 

  
In verband met de voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn we graag op de 
hoogte van verhuizingen van leerlingen (met een schoolwisseling tot gevolg) die voor 
september op stapel staan.   
Ook maken we u erop attent dat jongere broertjes en zusjes van leerlingen niet 
automatisch ingeschreven staan. Elk kind moet individueel worden aangemeld. 
Heeft u een twee- of driejarige in het gezin die straks naar de Wilge komt? We horen het 
graag via administratie@dewilge.nl. 

mailto:administratie@dewilge.nl
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Virtuele rondleiding 

 
Voor veel ouders is het alweer een tijdje geleden dat ze door de school liepen. 
In het gebouw gaat het gewone schoolleven gewoon verder.  
Straks, als alle maatregelen kunnen worden losgelaten, bent u natuurlijk weer welkom. 
Tot die tijd moeten we het  
Voor wie het nog niet ontdekt had: we hebben een virtuele rondleiding: 

 
https://www.dewilge.nl/over-school/virtuele-rondleiding 

 
Als u toch op die pagina bent, bekijk dan ook even het filmpje waarin onze leerlingen de 
school presenteren én het filmpje over tweetaligheid! 

 

Bericht van meester Marco (7B) en juf Marieke (3A) 

 
-baby! 

 
Op 22 februari is onze trots Tijn van Leeuwen geboren. Iets later dan gepland, maar hij 
was het wachten zeker waard. Inmiddels alweer ruim zes weken mogen wij genieten van 
onze relaxte, gezellige, praat- en lachgrage Tijn. Marieke is inmiddels weer goed op de 

 drieën al op school geweest om Tijn voor te 
stellen in onze groepen. Wat was dit leuk! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groeten, meester Marco en juf Marieke 
 
 

Schoolreis en schoolkamp 

 
Nu er wat licht aan het einde van de corona-tunnel begint te komen, maken we 
voorzichtig plannen voor een schoolreisje in dit schooljaar voor de groepen 1 t/m 7. Hoe 
fijn zou het zijn als dit toch nog kan plaatsvinden!  
De schoolreiscommissie onderzoekt een aantal mogelijkheden. Als datum voor de 
schoolreis houden we vrijdag 18 juni aan.  
Voor de groepen 8 staat het schoolkamp ingepland. Binnenkort gaan we in overleg in 
welke vorm we het schoolkamp doorgang laten vinden. 

https://www.dewilge.nl/over-school/virtuele-rondleiding

