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Pasen net even anders

Activiteiten
april
2 Paaslunch
22 Koningsspelen
27 Koningsdag

Do

Door de Corona maatregelen gaat het dit jaar net even anders.
De kinderen krijgen een eigen lunchbox en versieren deze in de klas.
Op donderdag gaat de box mee naar huis.
En op vrijdag 2 april nemen de kinderen hun Paaslunch in de box weer mee naar
school.
Het drinken wordt verzorgd, wel graag een eigen beker mee.

Nieuw meubilair
Vorige week hebben we nieuw meubilair binnengekregen voor in de aula! Misschien
heeft uw zoon of dochter hierover verteld. De kinderen en wij zijn enthousiast over de
nieuwe inrichting. Helaas kunnen wij u niet in de school ontvangen, maar willen u
toch een impressie van de aula geven.
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Verdichting De Velst
Vorig jaar heeft de gemeente het verdichtingsplan De Velst aan de bewoners en belanghebbende
gepresenteerd. Op het nieuwbouwplan zijn bij de gemeente Heemskerk reacties binnengekomen en daarop
heeft de gemeente het besluit genomen om een klankbordgroep, een stuurgroep en een projectgroep op te
starten en de ontwerpfase opnieuw op te starten. De drie groepen zijn op dit moment in overleg over hun
wensen en dromen voor het gebied De Velst, deze worden gebundeld en een architect maakt hier een niet plan
van. De Zevenhoeven neemt deel aan de stuurgroep en volgt de ontwikkelingen van de projectgroep en de
klankbordgroep. Op dit moment zit het project nog in een opstartfase. Wij informeren u zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn die betrekking hebben op onze school.

Landelijke opschoondag
Vol enthousiasme hebben we weer meegedaan aan de landelijke opschoondag. Met dank aan de gemeente
Heemskerk voor de afvalgrijpers en vuilniszakken!

Koningsdag 2021
Op school vieren wij koningsdag op donderdag 22 april. Vrijdag 23 april is een gewone lesdag en de kinderen zijn
vrij op dinsdag 27 april (officiële feestdag). Excuses dat deze datum ontbrak in de Parro kalender.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 21-02-22 t/m 25-02-22
Goede vrijdag 15-04-2022
2e Paasdag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022

Studiedagen schooljaar 2021-2022
25 oktober 2021
24 december 2021
18 februari 2022 kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
28 februari 2022
16 juni 2022
15 juli 2022
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