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OUDERS 

 
Slotwoord 2021 
Wat beleven we samen weer een raar en gek einde van het jaar 2021. Een schooljaar 
waarin alles werd gedaan om een scholensluiting te voorkomen. Toch is de school een week 
voor de vakantie weer dicht, zitten de kinderen thuis en bevinden we ons wederom in een 
nieuwe lockdown. Een domper voor iedereen, maar ook nu zullen we er met z'n allen weer 
proberen het beste van te maken. 
 
Terugkijkend op het jaar zijn wij trots hoe de dingen samen zijn opgepakt en hoe de 
samenwerking hierin is verlopen. Samen met u hebben we er voor de kinderen een goed en 
mooi schooljaar van gemaakt. Hierbij is een groot beroep gedaan op uw flexibiliteit, 
vertrouwen, begrip en medewerking. Hiervoor willen wij u ook ontzettend bedanken. 
In het bijzonder willen wij de OV en de MR bedanken. Binnen alle maatregelen hebben zij 
ons veel werk uit handen genomen en van feedback voorzien. Dit wordt enorm gewaardeerd 
en zijn wij ontzettend blij mee. 
 
Ondanks de beperkingen hopen wij dat u kunt genieten van de feestdagen, waarbij u ook 
kunt uitrusten en opladen voor het nieuwe jaar.  
Namens het team van IKC De Expeditie wensen wij u fijne feestdagen toe en al het 
goeds voor 2022. Blijf vooral gezond! 
 
Vervanging 
In januari zal meester Jordy vanaf de geboorte van zijn kind 5 weken verlof opnemen. Deze 
periode wordt hij op maandag en donderdag in groep 1/2/3d vervangen door Melissa van de 
Linden (invaller vanuit het PON). Wij wensen meester Jordy een hele fijne tijd toe. 
 
Voorbereid op thuisonderwijs 
De afgelopen dagen hebben we ons voorbereid op een eventuele periode van 
thuisonderwijs. Op 3 januari is er een persconferentie gepland door de regering. Daar wordt 
medegedeeld of we daadwerkelijk op 10 januari fysiek onderwijs kunnen geven, of dat er 
een periode van thuisonderwijs aan zal breken. Mocht er op 3 januari een periode van 
thuisonderwijs aanbreken, wordt u hierover in die week geïnformeerd via SocialSchools. 
 
Bijlagen: 

- WELCOM Vakantie-activiteit 
 

AGENDA 

 
Ma 27-12 t/m vrij 07-01 Kerstvakantie 
Wo 02-02 Studiedag, alle kinderen vrij! 
Di  15-02 t/m do 24-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken groepen 1 

t/m 7 
Do 24-02 Portfolio mee naar huis 
Vrij 25-02 Carnaval, kinderen om 12 uur vrij! 
Ma 28-02 t/m vrij 04-03 Carnavalsvakantie 

 
 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes  



 

Bijlage 1: WELCOM Vakantie-activiteit 

 
 
 

 


