Juli 2021

Beste ouders en verzorgers,
Vandaag is alweer de laatste lesdag van het cursusjaar 2020/2021. Wat is het jaar weer snel gegaan
en wat is er veel gebeurd. We zijn Onze Vader erg dankbaar dat we dit schooljaar ook weer tot een
goede einde hebben mogen brengen. Ook u als ouders zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat u
aan onze school heeft gegeven. Voor sommige ouders is dit de laatste nieuwsbrief, omdat hun
jongste zoon of dochter van school gaat. Anderen hopen we over 6 weken weer te zien. Ga met God
en Hij zal met u zijn!

Informatieboekje
Vandaag krijgt uw kind een boekje mee naar huis
met informatie over het volgend cursusjaar. Hierin
vindt u alle leerkrachten, de activiteitenplanning
voor volgend jaar en het psalmrooster. Het boekje is
ook te vinden op onze website onder ouders 
documenten. De activeitenplanning zal vanaf
volgend curusjaar ook terug te vinden zijn in het
ouderportaal van ParnasSys.

Verantwoording van ons onderwijs
Elk jaar schrijven we een verantwoording van ons
onderwijs. Hierin vindt u terug wat we dit jaar
gedaan hebben en wat de resultaten zijn. De
verantwoording staat op onze website onder ouders
 documenten.

Kennismakingsreceptie
Op vrijdag 27 augustus zijn de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 welkom om vast even in de klas te
komen kijken. Zoals het er nu naar uitziet is het ook
mogelijk dat er in ieder geval één ouder ook
meekomt. Dit is nog even afhankelijk van de dan
geldende regels rondom corona. In de laatste week
van de vakantie ontvangt u hier meer informatie
over.

wensen haar heel veel plezier en succes bij haar
nieuwe baan! We bedanken de juf ook voor haar
inzet bij ons op school.

Leerkrachten groep 1a
Door het vertrek van juf Coline is er een vacature
gekomen in groep 1a. Helaas hebben we hier geen
enkele reactie op gehad. We hebben gelukkig wel
een oplossing kunnen vinden. Juf Willemien zal de
maandag, dinsdag en woensdag voor de groep gaan.
Juf Elke Knot zal de donderdag en vrijdag voor de
groep gaan. Juf Elke heeft vaker inval werk gedaan
voor de Gave Scholen.

Brigadieren
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangeven dat we
nog opzoek zijn naar ouders die willen helpen bij het
brigadieren. We komen nog veel hulp te kort. Het
gaat om de maandag, dinsdagmiddag, woensdag
eind van de ochtend, donderdag en vrijdag eind van
de ochtend. Mochten we niet voldoende mensen
kunnen vinden, dan zullen we helaas moeten
stoppen met het brigadieren. Mocht u tijd hebben
om te helpen dan kunt u mailen naar:
willeke@grondverzetten.nl

Bijbelweek
Afscheid juf Coline
Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn op de
Patrimoniumschool werkt juf Coline vandaag voor
het laatste bij ons op school. Zij heeft een werkplek
in de buurt van haar woonplaats gevonden. We

Hoera, dit jaar organiseren we weer een “echte”
Bijbelweek! We gaan er een fantastische week van
maken, vol met Bijbelverhalen, spellen en andere
gezellige activiteiten. De Bijbelweek vindt plaats van
23 t/m 26 augustus, en het thema is ‘Hallo,
contact?!’. Ben je er ook bij?
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Bestel vanaf 4 augustus je gratis kaartjes
via www.bijbelweek.nl.
Kids 4 t/m 7 jaar & 8 t/m 9 jaar
Je vindt de Bijbelweek op de volgende locaties:
Maranatha (Prins Bernhardlaan 26), Westerkerk
(Goudvink 2), De Poster (Schrijverspark 111),
Veenendaal Oost (Spiesheem 54), Sionskerk (A. Van
Ostadelaan 78), Vredeskerk (Kerkewijk 125), en
Eltheto (Fluitersstraat 2).
Je bent van harte welkom op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 9.45 uur en 12.00 uur, en op
woensdag tussen 9.45 uur en 13.00 uur (met lunch!).
Kun je niet bij de Bijbelweek zijn? De Bijbelweek in
de Westerkerk wordt live uitgezonden. Kijk gezellig
mee! Ga voor meer informatie vanaf begin augustus
naar www.bijbelweek.nl
Let op, bij de Oude Kerk komen alleen de kids van 4
t/m 7 jaar bij elkaar. De Bijbelweek in De Poster is op
dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 uur 13.00 uur.
Tieners (10+)
De Bijbelweek voor de tieners vindt weer plaats in De
Basiliek (Wiltonstraat 56). Je bent van harte welkom
op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.30 uur
en 12.30 uur, en op donderdag tussen 9.30 uur en
13.00 uur. Ga voor meer informatie vanaf begin
augustus naar www.bijbelweek.nl

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster
voor volgend jaar:
Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Extra week vrij groep 1
t/m 4
Zomervakantie

Datum
16 juli – 27 augustus
18 oktober – 22 oktober
27 december – 7 januari
28 februari - 4 maart
15 april – 18 april
27 april - 6 mei
26 mei – 27 mei
6 juni
7 juni - 10 juni
8 juli – 21 augustus

Verhuisd, nieuw telefoonnummer,
nieuw mailadres of uw inlogcode
vergeten?
Als u een wijziging wilt doorgeven van uw
contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode voor
het ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar

c.donkelaar@patrimoniumschool.nl . Zij verwerkt dit
in ons systeem.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden en
u wilt hem of haar ook aanmelden op onze school,
wilt u dan het inschrijfformulier zo snel mogelijk
inleveren? Voor de indeling van de groepen is het fijn
om dit op tijd te weten!

