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Annulering naschoolse sport 
I.v.m. de oplopende coronabesmettingen worden 
in heel Bronckhorst alle naschoolse 
sportactiviteiten geannuleerd. Dit mede doordat 
het protocol basisonderwijs aangeeft dat groepen 
zo min mogelijk samengevoegd moeten worden. 

 
Kurken crealessen 
De creatieve werkvormen voor de Kerstperiode 
liggen alweer klaar. Hiervoor is juf Ingrid Smink 
nog op zoek naar kurken (échte kurken, maar ook 
kurken van andere materialen gemaakt).  
Kurken kunnen bij juf Ingrid afgegeven worden. 

 

Ziek en beter melden via Parro 
Sommige ouders hebben al ontdekt dat leerlingen 
ook ziek gemeld kunnen worden via Parro. U moet 
de dag van ziekte aanklikken, maar ook de dag dat 
uw kind weer beter is. Dit kan ook later ingevuld 
worden. Denkt u er ook aan om uw kind(eren) 
weer beter te melden met de juiste datum, anders 
blijft uw kind geregistreerd staan als ‘ziek’ in het 
systeem. Wilt u een hersteldmelding doorgeven, 
maar u ziet uw kind niet meer in beeld staan, dan 
heeft de leerkracht mogelijk uw kind alweer beter 
gemeld. 

 
Deze week eten wij op woe.-do.-vrij….. 

 
Sinterklaas op de Dorpsschool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 
*Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 
*Protocolbasisonderwijs Covid-19 

Agenda 
  

Ma. 6 dec. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 8 dec. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 9 dec. Zwemles groep 6 & 8 

  

Ma. 13 dec. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 15 dec. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Woe. 15 dec. of  
Do. 16 dec. 

Afsluiting groep 4/5 
Blinkthema plattegronden 

Do. 16 dec. Zwemles groep 6/8 

  

Ma. 20 dec. Gymles groep 2 t/m 8 

Woe. 22 dec. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 23 dec. Kerstviering 
Zwemles groep 5/7 

Do. 23 dec. Naschoolse sport gr. 3 t/m 8 
geannuleerd 

Vrij. 24 dec. Studiedag, alle leerlingen 
vrij 

27 dec.-7 jan. ‘22 Kerstvakantie 

Ma. 10 jan. ‘22 1e schooldag, 8.25 uur start 

Ma. 31 jan. ‘22 Studiedag 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 


