
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 27 (8 april 2021) 

 
 

 

Vakanties schooljaar 2021-2022 
Om u alvast op de hoogte te brengen van de vakanties van het volgende schooljaar hierbij het 

overzicht:  

Vakanties/ vrije dagen:  

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021  

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Carnavalsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

Paasvakantie: 18 april 2022  

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartvakantie: 26 t/m 27 mei 2022 

Pinkstervakantie:6 juni 2022 

Zomervakantie: vrijdag 25 juli t/m 5 september 2022 

 

De vrije (mid)dagen, studiedagen en eventueel extra week zijn nog niet bekend. Zodra wij 

deze gepland hebben brengen wij u op de hoogte. 

 

Verkeersexamen 
Op donderdagochtend 8 april deden 53 kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De 

Veste hun praktisch verkeersexamen. 

Van tevoren hebben zij de route, die door verkeersborden in Waspik aangegeven staat, een 

aantal keren individueel en in groepjes gereden. 

Alle kinderen zijn voor het praktisch verkeersexamen geslaagd! Het theoretisch 

verkeersexamen hadden zij eerder allemaal gehaald. 

Wij, leerkrachten van basisschool De Veste, zijn supertrots, want we kunnen alle 

kinderen feliciteren met het behalen van hun verkeersdiploma! En we kunnen hen met 

een gerust gevoel laten deelnemen aan het verkeer.  

Ouders stonden op verschillende posten langs de route om de kinderen te beoordelen op hun 

fietsgedrag. Wij willen hen enorm bedanken voor hun hulp tijdens het praktisch 

verkeersexamen! 

 

Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op de agenda. 
Deze dag gaan we net als anders van half negen tot half drie naar school. 
De kinderen hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen, maar wel een lunchpakketje. 
Het oranjecomité en de ouderraad zorgen voor 
iets lekkers. 
De kinderen mogen op deze dag in oranje/ 
sportieve kleding naar school komen. 
In elke klas zal gestart worden met het liedje ‘Zij 
aan zij’ van Kinderen voor Kinderen. 
Er worden verschillende spelletjes gedaan met de 
eigen klas. Dit gebeurt in en om de school. 
We nemen hierbij alle veiligheidsredenen tegen het verspreiden van het coronavirus in acht. 
Het belooft een feestelijke dag te worden!  



 

 

 

 

 

 

 

Gezinspraatje 
Vorige  week kreeg uw kind het Sjorsboekje mee naar huis. Het staat vol leuke 

kennismakingsactiviteiten van veel sport- en cultuuraanbieders in gemeente Waalwijk. Uw 

kind mag dit en ook volgend schooljaar onbeperkt deelnemen aan allerlei activiteiten. Dat is 

vaak gratis, zonder direct lid te worden. Zo maakt uw kind kennis met nieuwe activiteiten en 

wie weet, ontdekt uw kind een nieuw talent! 

Meer informatie op GO Waalwijk stelt je graag voor aan... Sjors!  

https://www.sjors.gowaalwijk.nl/

