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BELANGRIJKE DATA Een nieuw schooljaar 
We hopen dat u allen een fijne en gezonde vakantie hebt 
doorgebracht. Misschien ver weg of dichtbij, maar in ieder 
geval even tot rust kunnen komen en genieten van het 
samenzijn met het gezin, familie en vrienden. 
Dat hebben we het afgelopen jaar node gemist door alle 
Corona Perikelen. 
We hopen dat we dit schooljaar een fijn en een gezond jaar 
hebben met elkaar.  
Liever geen lockdowns en besmettingen meer. 
 
De eerste schoolweek gaat maandag 6 september van start. 
Het team is afgelopen week druk bezig geweest met alle 
voorbereidingen. We zijn er klaar voor en zijn blij dat we de 
kinderen maandag kunnen verwelkomen. 
De eerste weken noemen we de gouden weken.  
Er wordt dan vooral samengewerkt met de kinderen aan het 
vormen van een fijne groep. 
D.m.v. allerlei activiteiten en gesprekjes die we organiseren 
gaan we er samen een super fijn jaar van maken met zijn allen. 
 
We hopen u als ouder/verzorger weer meer te kunnen 
ontmoeten. De 1,5 meter is nog steeds van kracht, maar er zijn 
gelukkig al veel versoepelingen. We willen graag de ouderhulp 
weer opstarten. In ieder geval voor de spelbegeleiding, maar 
ook om te helpen bij o.a. lezen, koken, knutselactiviteiten etc. 
Ook zijn we aan het kijken hoe we weer inloopmomenten 
kunnen organiseren in de groep.  
U krijgt hier nog informatie over, hoe en wanneer. 
In week 38 en 39 willen we in ieder geval wel informatie 
middagen- of avonden houden per groep.  
Ook daarover krijgt u nadere informatie via de leerkracht. 
 
We wensen u allen en alle kinderen heel veel plezier dit 
schooljaar. Laten we er samen iets moois van maken. 

 

 
 
 
 
 

 

Vrijdag 3 september 
Studiedag team 
 
Maandag 6 september 
Juf Karin van Gils jarig 
 
Vrijdag 10  september 
Juf Connie jarig 
 
Maandag 20 t/m donderdag                
30  september 
Informatieavonden/middagen 
 
Woensdag 22 september 
Nationale kraanwaterdag 
 
Woensdag 29 september 
Korfbaltoernooi 
 
Vrijdag 1 oktober 
Schoolreis 
 
Woensdag 6 oktober 
Studiedag – alle kinderen vrij 
 
6 t/m 17 oktober 
Kinderboekenweek 
 
Woensdag 13 oktober 
Studiedag – alle kinderen vrij 



 

 

 

De Parelburcht 
Vanaf dit schooljaar gaan we onze nieuwe naam “de Parelburcht” gebruiken.  
Deze naam hebben we al een aantal jaren, sinds dat we kindcentrum zijn in november 2016. We 
hebben er toen ook een feestje van gemaakt, maar we wilden wachten met gebruik tot de nieuwe 
school er zou staan. Met de bouw van ons nieuwe kindcentrum wordt dit schooljaar gestart en 
daarom leek het ons goed om nu al de naam te gaan gebruiken. 
Onze website, facebook en instagram zijn al aangepast. De borden, vlaggen etc. zijn in de maak en 
worden binnenkort geplaatst. 
Als deze er zijn willen we een officieel en feestelijk moment plannen om dit met elkaar te vieren.  
Wanneer de datum bekend is zullen we u daarover verder informeren. 

 

Naschoolse activiteiten 
Vanaf de 2e schoolweek willen we een start maken met naschoolse activiteiten. O.a. 
huiswerkbegeleiding, handenarbeid/knutselen, dans en schaken. 
Er komen in de loop van de tijd nog activiteiten bij o.a. muziek en misschien nog een sportactiviteit. 
U krijgt daar volgende week meer informatie over. 
Dan kunt u uw kinderen ook inschrijven voor een activiteit. 
De kinderen van de BSO kunnen hier ook aan deelnemen. 

 

Schooltijden 
Dit schooljaar gaan we weer terug naar de oude schooltijden.  
Het continurooster, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Van 08.30-14.30 uur en op woensdag van 08.30-12.30 uur.  
 

Spelbegeleiding 
Wij zoeken nog steeds ouders/verzorgers die willen helpen met de spelbegeleiding. 
Fijn dat enkele ouders zich al hebben opgegeven, maar dit is nog niet voldoende.  
Wie kan er 1 of meerdere malen per week komen helpen?  
Wij zoeken vooral nog ouders voor de maandag en de vrijdag. 
Graag een mail sturen naar n.vandevelde@onzewijs.nl 
 
Ook voor andere activiteiten zoeken wij weer ouderhulp, o.a. bij lezen en knutselen.  
U krijgt via de Parro daar nog nader bericht over van de groepsleerkracht. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp. 
Ouderhulp gevraagd 

 

Studiedag 
Morgen, 3 september hebben de leerkrachten de eerste studiedag van dit schooljaar. 
Zie onder het vakantierooster op de volgende pagina de volgende studiedagen van dit jaar. 
De eerstvolgende is woensdag 6 oktober.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

Herfstvakantie                   Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie                     Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie             Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag                     Vrijdag 15 april 2022 

2e Pasen                              Maandag 18 april 2022 

Meivakantie                        Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart                         Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag                   Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie                   Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022 

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022 
 
Deze komen in de schoolgids en op de website te staan. 
 
Woensdag 6 oktober 2021 
Woensdag 13 oktober 2021 
Vrijdag 24 december 2021 
Vrijdag 21 januari 2022 
Woensdag 23 maart 2022 
Woensdag 25 mei 2022 
Dinsdag 7 juni 2022 
Vrijdag 22 juli 2022 
 

 
 
 

NIEUWSBRIEVEN  
De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: www.burchtrietheim.onzewijs.nl 
Zie ook onze Facebook pagina: Cbs De Burcht-Rietheim 
Schoolhond Buddy 
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