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AGENDA VERJAARDAGEN 

JUNI 2021 
 
28 juni                Musicus in de klas - Jupiter 
 
29 juni                Schoolreisje Duinrell 
 

JULI 2021 
1 juli                    Tuinierles Jupiter en Mars 
 
1 juli                    Ouder- en juffenborrel 19-21 
                             uur. 
2 juli                    Circus op school. 
 
Vanaf 5 juli         Rapportgesprekken 
 
9 en 12 juli         Musical 
 
15 juli                  Afscheidsfeest schoolverlaters 
                             georganiseerd door ouders  
 
16 juli                  Laatste schooldag, de kinderen 
                             zijn om 12.30 uur uit. 
 
Vanaf 17 juli zomervakantie!!! 
 

 
 

 
 

JUNI 
27 juni         juf Mayke 
 
 

JULI 
21 Juli          Bas 
 
26 juli          Dylan 

   

Nog 3 weken school 
De zomervakantie komt alweer in zicht. We hebben allemaal hard gewerkt de afgelopen 
weken en er staat ook nog veel op stapel tot de zomervakantie. De Cito-toetsen zijn 
afgenomen, binnenkort zijn de rapportgesprekken, we gaan nog op schoolreisje (zie 
hieronder) en de musical gaat een spektakel worden. Het worden nog een paar spannende 
weken.  Vooral voor de schoolverlaters! De voorbereiding van de musical is in volle gang. 
Met hulp van veel ouders werken de kinderen dagelijks aan de decors en de teksten zitten er 
al goed in.  We kunnen nog 3 weken van hen genieten 
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Schoolreisje 
Aanstaande dinsdag 29 juni 2021 gaan we op schoolreis naar Duinrell. De kinderen kunnen 
weer gezellig met klasgenoten alle attracties uitproberen om daarna met z'n allen terug te 
gaan naar die ene favoriete attractie waar maar niemand genoeg van kon krijgen. De jongste 
kinderen worden de gehele dag begeleid door een leerkracht.  

 
Hoe verloopt de dag: 
Om 09.30 uur verwachten we alle kinderen bij de ingang van Duinrell om met zijn allen het 
park in te gaan. Wij zijn daar vroeg aanwezig om de kinderen op te wachten. Let op dat je 
niet de parkeerplaats oprijdt, maar de kinderen voor de slagbomen afzet.  
Adres: Duinrell 1 te Wassenaar. 
De kinderen kunnen om 15:00 uur opgehaald worden bij de ingang. De kinderen lunchen 
met de leerkrachten dus graag een lunchpakket meegeven. De kinderen mogen maximaal 5 
euro meenemen om in het park iets te kopen. De kinderen moeten extra droge kleding 
meenemen in verband met de waterattracties in het park. 
We hopen op heerlijk weer en een super leuke dag voor de juffen en de kinderen.  

 
Ouder- en juffenborrel 
De afgelopen periode hebben we elkaar nauwelijks kunnen spreken of zien. Gelukkig kan er 
steeds meer, we merken bij onszelf en onder ouders dat die behoefte er ook echt is. We 
hebben daarnaast een hoop nieuwe ouders mogen verwelkomen: tijd om elkaar en 
de juffen beter te leren kennen! Daarom willen we jullie van harte uitnodigen voor onze: 
 
Ouder- en juffenborrel 
donderdag 1 juli 2021 
19.00-21.00uur (vrije inloop, kom gezellig langs) 
Locatie: schoolplein (bij slecht weer in de gymzaal) 
 
Jullie zijn van harte welkom voor een hapje, een drankje en een gezellige samenkomst. 
Vanwege de inkoop, zou het fijn zijn als jullie even willen laten weten of jullie aanwezig 
kunnen zijn. We hopen op een grote opkomst! 
 

VHS Circus Dag! 
Vrijdag 2 juli zal in het teken staan van Circus! Gedurende de hele dag zullen de kinderen 
allerlei circusactiviteiten gaan beoefenen onder de begeleiding van circus Rotjeknor. Het 
wordt een dag vol met jongleren met doekjes, balletjes, kegels, en ringen, draaien met 
diabolo, Chinese bordjes, dansstokken en vlaggen, balanceren met knotsen, balanceren op 
een bal, rolbalans en koord en acrobatiek!  
De dress code: stippen en strepen! En sportschoenen! 
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Sportdag 
Vorige week vrijdag hadden we sportdag en we hebben enorm 
geboft met het weer. De kinderen hebben lekker gevoetbald 
onder het toeziend oog van twee enthousiaste scheidsrechters. 
Ook kwam een trainer van de korfbalvereniging GKV een clinic 
geven en hebben we kennis gemaakt met een nieuwe sport, 
softbal! Een oud-leerlinge van Het Open Venster speelt softbal 
op hoog niveau en samen met haar vader heeft zij de kinderen 
een softbaltraining gegeven. Gedurende de dag hebben veel 
kinderen nieuwe talenten ontdekt, dat was erg leuk om te zien! 
Het was echt een geweldige dag waarbij iedereen fanatiek heeft 
meegedaan. Nogmaals dank aan alle ouders die hebben 
geholpen! 
 
 

 
 
 
Bakkiefietsen in het Westland 

Donderdag 17 juni hebben de kinderen van Pluto en 
Mercurius een bezoek gebracht aan de kassen in het 
Westland. We verzamelden bij de Bakker, één van de 
grootste tomatenkwekers van Nederland en kregen 
daar een rondleiding en uitleg over de tomatenteelt. 
Vervolgens stapten we op onze fietsen en hebben we 
een aantal kassen bezocht. Daar vertelden de kwekers 
passioneel over hun beroep en de verduurzaming van 
het kweekproces. Het was een gezellige en smaakvolle 
ochtend waarbij de kinderen veel hebben geleerd. 
Iedereen ging uiteindelijk met een lekkere buit van 
aubergines, puntpaprika’s en tomaten naar huis. Het 
was een heerlijke ochtend! 
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Afscheidsfeest Schoolverlaters 
De ouders van de schoolverlaters organiseren een feest voor alle kinderen van Het Open 
Venster. Hieronder de uitnodiging van de ouders: 
 

Ook dit jaar zijn er natuurlijk weer schoolverlaters en wordt er een musical 
voorbereid ter afscheid. Graag willen we als afsluiting als ouders van de 
schoolverlaters een groot feest organiseren met alle leerlingen van de school! Zoals 
het er nu uitziet, zal dat ‘s avonds op  
 
15 juli zijn van 19.00-22.00 in de Westwood in Scheveningen.  
 
De locatie is nog even onder voorbehoud van aankomende aanpassingen 
Coronabeleid. Mocht het binnen toch niet kunnen, zullen we een alternatief 
bedenken.  
 
Leuk als jullie kind er ook bij is! Mocht het niet lukken, zou het fijn zijn als u even 
afmeldt per mail acvanbruchem@yahoo.com of whatsapp 06-23244946. En anders 
bij deze alvast de vraag de datum vrij te houden! 
 
Hartelijke groet namens de ouders 

mailto:acvanbruchem@yahoo.com
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Overzicht vakanties, vrije dagen en studiedagen 2021-2022 
Vakanties en vrije dagen 

- Prinsjesdag  dinsdag 21 september 2021 
- Herfstvakantie maandag 18 oktober – vrijdag 22 oktober 2021 
- Kerstvakantie  maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022 
- Voorjaarsvakantie maandag 28 februari – vrijdag 4 maart 2022 
- Pasen   vrijdag 15 april  en maandag 18 april 2022 
- Meivakantie  maandag 25 april – vrijdag 6 mei 2022 
- Hemelvaart  donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
- Pinksteren  maandag 6 juni 2022 
- Zomervakantie maandag 11 juli – vrijdag 19 augustus 2022 

 

Studiedagen: leerlingen vrij 
- maandag 20 september 2021 
- woensdag 24 november 2021 
- donderdag 23 december 2021 
- vrijdag 24 december 2021 
- donderdag 27 januari 2022 
- dinsdag 7 juni 2022 

 

Eerder dicht: school is uit om 12:30 uur 
- Sinterklaas  vrijdag 3 december 2021 
- Voorjaarsvakantie vrijdag 25 februari 2022 
- Zomervakantie vrijdag 8 juli 2022 

 
 

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster                      


