
Mei 2021

Do 13 Hemelvaart - alle leerlingen vrij

Vr 14 Alle leerlingen vrij

Wo 19 Kamp groep 8

Do 20 Kamp groep 8

Vr 21 Kamp groep 8

Ma 24 2e Pinksterdag-alle leerlingen vrij

Juni 2021

Di 15 optie Schoolreisje

Wo 16 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Do 17 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Vr 18 Studiedag groep 1 t/m 4 vrij

Ma 21 Studiedag - alle leerlingen vrij

Wij wensen jullie een fijne dag!

Datum Naam Leeftijd

01 Aurora
Giorgio

5
8

03 Casper
Lotte

6
8

04 Sidney 12

05 Peer 6

06 Jaanvi 5

08 Eva
Luuk

6
11

11 Daley 9

18 Alicia 7

20 Faye 6

22 Lennox
Wedian

5
10

23 Julia 7

26 Diego 11

27 Olivia 10

29 Roos 10

30 Evelien
Xavi

9
10



Mededelingen

Beste ouders en leerlingen,
Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige meivakantie!!!

Tot 10 mei!
Juffen en meesters van Het Klinket.

Vakantierooster 2021/2022
Het vakantierooster voor schooljaar 2021/2022 vanuit Flores onderwijs is bekend. Wij delen dit alvast met u. Deze
kunt u ook terugvinden in de agenda op Social Schools. Op dit moment zijn de studiedagen nog niet bekend. Zodra
dit het geval is, communiceren wij deze met u.

Herfstvakantie 23 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022

2e Paasdag 18 april 2022

Meivakantie incl. koningsdag en suikerfeest 23 april 2022 t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsweekend 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 23 juli 2022 t/m 4 september 2022

Social Schools
Wanneer u in Social Schools (of per mail) een bericht naar de leerkracht van uw kind
stuurt dat bedoeld is voor de leerkracht die die dag voor de groep staat, is het handig
wanneer u bij duo-schap het bericht naar beide leerkrachten stuurt. Dit kunt u doen
door beide leerkrachten als geadresseerde te kiezen. Hiermee zorgt u ervoor dat de
leerkracht die die dag werkzaam is de informatie zeker ontvangt.

TIP ! (vanuit de MR)
Door je te abonneren op de Social Schools kalender zie je nieuwe evenementen uit Social Schools direct terug in
de agenda van je telefoon.

⇒ open de agenda in de app van Social Schools - kies Opties - kies abonneer

Ongepaste taal
Het valt ons de laatste tijd op dat kinderen uit meerdere groepen ongepaste taal gebruiken. Wij hebben de indruk
dat dit komt naar aanleiding van het spel GTA (Grand Theft Auto - 18+) wat misschien thuis gespeeld wordt. Wij
willen u vragen dit met uw kind te bespreken. Zelf kunt u natuurlijk in de gaten houden welke spellen voor welke
leeftijd geschikt zijn.

https://app.socialschools.eu/calendar


Gegevens
Zijn uw gegevens (zoals adres, e-mailadres en (mobiele)
telefoonnummers) gewijzigd? Dan is het fijn wanneer u dit aan
ons doorgeeft. Dit kan door een mailtje te sturen naar
administratie.klinket@floresonderwijs.nl.

Nieuws uit de wijk

Vanuit de wijk

mailto:administratie.klinket@floresonderwijs.nl

