
 

 

Blauwhuis, 08 juli 2021 

Nieuws St. Gregoriusschool 
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Agenda juli/augustus 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Vrijdag 9 juli Laatste schooldag tot 12.00 uur  

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Voorwoord 

Wat is deze laatste periode snel gegaan en wat is er nog ontzettend veel gedaan en gebeurd! 
Gelukkig was er weer ruimte om activiteiten met de kinderen te ondernemen. Dat is dan ook volop ge-
daan!  
Daarnaast hadden we vorige week natuurlijk de musical en de afscheidsavond van groep 8. En die gin-
gen deze week nog op kamp! En morgen staat nog een feestelijke laatste schooldag op het programma, 
waarna we om 12 uur met z’n allen de vakantie kunnen inluiden! 
 
Dopper cadeau! 
Twee weken geleden hebben alle kinderen van de St. Gregoriusschool een cadeau als aandenken aan 
het 100 jarig bestaan van school gekregen: een dopper met logo en jaartallen. We wensen alle kinderen 
er veel plezier mee! 

 
 
 
 

Personele zaken 
En dan is het moment daar: Juf Ingrid en juf Adrie gaan ons verlaten… Na jarenlang werkzaam te zijn ge-
weest op de St. Gregoriusschool, komt er een einde aan hun ‘Gregoriusloopbaan’. Als team nemen wij 
afscheid van twee zeer gewaardeerde collega’s, beide harde werkers met verschillende kwaliteiten en 
daarmee beide een mooie aanvulling voor het team. We zullen ze missen: juf Ingrid die (onder andere) 
altijd zorgzaam is en oog heeft voor ieder kind en juf Adrie die (onder andere) sportiviteit en creativiteit 
school in bracht.  
 

Afscheid juf Ingrid en juf Adrie 
Morgen - op de laatste schooldag – nemen wij met alle kinderen afscheid van juf Ingrid en juf Adrie. Wij 
doen dat door een gezellige spelletjesochtend te organiseren. Na schooltijd – rond 12.15/12.30 uur is er 
voor ouders/iedereen gelegenheid om ‘hoi’ te zeggen tegen beide juffen. U bent dan welkom op het 
schoolplein bij de achteringang. Bij slecht weer is dit in de kantine van De Singel. 
 



 
 

 

Na 13 jaar werkzaam te zijn geweest bij de BMS, waaronder 12 jaar in Blauwhuis, is het voor mij tijd 
voor een nieuwe stap. 6 Jaar geleden heb ik een kindercoachopleiding afgerond en ben ik een eigen prak-
tijk gestart. Kindercoaching en het onderwijs was een mooie combinatie. Wat ik bij het één miste kon ik 
bij het ander kwijt en andersom. Maar nu na 6 jaar is het steeds lastiger te combineren. Het was beter 
voor mij dat ik een keuze zou maken. Ik heb besloten afscheid te nemen in Blauwhuis en verder te gaan 
met mijn eigen praktijk. Deze keuze was niet gemakkelijk, omdat ik het altijd reuze naar mijn zin heb ge-
had op de St. Gregoriusschool. Ik wil iedereen bij deze dan ook hartelijk bedanken voor de prettige sa-
menwerking!   
Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar mijn praktijk, kijk dan eens op www.sterkc.nl.  
 
Lieve groeten van Adrie   
 
'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan...' 
Na een periode van iets meer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest op de St. Gregoriusschool in Blauw-
huis heb ik besloten een ander pad te gaan volgen. Welk pad dat precies gaat worden ga ik de komende 
tijd onderzoeken. Het zijn 20 prachtige en intensieve jaren geweest waarin veel moois is gebeurd. Kin-
deren vanaf groep 1 t/m 8 zien groeien en bloeien tot de beste versie van zichzelf, uiteindelijk stralend op 
het podium tijdens de afscheidsmusical. Lieve, hardwerkende collega’s die van elke situatie weer het 
beste wisten te maken; 'schouders eronder en gaan!'. Ouders die altijd bereid waren om de handen uit 
de mouwen te steken en te helpen wanneer het nodig was. Samen staan we sterk, de kracht van deze 
school!  
Bedankt iedereen voor de geweldige tijd die ik hier heb mogen hebben. Het ga jullie allemaal ontzettend 
goed! Ik zal altijd met een grote glimlach aan jullie terugdenken... 
 
Warme groet,  
Ingrid 
 

Musical, kamp en afscheid groep 8 
Groep 8 had het nog druk de afgelopen twee weken! Eerst moest er geknald worden op het podium en 
daarna nog op kamp. Na twee mooie voorstellingen voor de kinderen van school en voor alle andere 
liefhebbers, kwam donderdagavond de uitsmijter tijdens de Afscheidsavond van groep 8. Wat hebben ze 
het goed gedaan en wat was het genieten! 
Deze week volgenden nog twee gezellige dagen op kamp en nu is dan echt het einde van het schooljaar 
en dus de Gregoriustijd aangebroken…. 
 
We wensen alle kinderen van groep 8 een hele fijne tijd en veel succes toe op hun nieuwe school! 

 

Laatste feestelijke schooldag 
Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze laatste schooldag duurt voor iedereen tot 
12.00 uur. Dit is altijd een bijzondere dag; een dag vol afscheid…  

http://www.sterkc.nl/


 

 

Groep 8 neemt afscheid van de basisschool, kinderen nemen afscheid van de groep waar ze in zitten en 
van de leerkracht waar ze bij hebben gezeten. Verschillende groepen laten ook het lokaal, waar ze 2 of 3 
jaar hebben gezeten, achter....  
We maken er een spelletjesdag van voor iedereen. De leerkrachten en kinderen hebben alles al op don-
derdag afgerond en deze dag doen we allerlei sport- en spelactiviteiten. 
We maken er een gezellige dag van!  
 

Alle kinderen krijgen om 12.00 uur vakantie, dus ook groep 5 t/m 8! 
 

Ouders/verzorgers bedankt! 
Hierbij willen wij alle ouders die – op wat voor manier dan ook – geholpen hebben op en/of rond school 
ontzettend bedanken voor hun hulp en ondersteuning. 
 

Heel hartelijk bedankt! 
 

Vakantierooster 2021 - 2022 
Hieronder vindt u het definitieve Vakantierooster voor het schooljaar 2021 – 2022. Dit is in de MR-SAC 
vergadering besproken en vastgesteld. 
 

Vakantie/vrij Data 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Studiedag  Maandag 8 november 2021 

Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Studiedag team – kinderen vrij Vrijdag 18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 

BMS-dag – kinderen vrij Woensdag 9 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Pasen 18 april 2022 

Meivakantie 1,5 weken 
inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag  

27 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart + vrijdag 26 + 27 mei 2022 

Pinksteren + dinsdag + woensdag (studiedag team, 
kinderen vrij) 

6 t/m 8 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus 2022 

 

Jaarplanning 2021 - 2022 
De data van het Vakantierooster zullen ook weer in Social Schools en op de website worden gezet, even-
als de planning van activiteiten enz. U kunt de agenda van Social Schools met alle schoolactiviteiten kop-
pelen aan uw eigen digitale agenda (bijv. op uw telefoon). 
 



 
 

 

Zomervakantie!! 
Het schooljaar 2020 - 2021 zit er al weer op! Het is wederom een heel bijzonder jaar geworden door de 
afgelopen ‘coronaperiode’. Maar ondanks dat school een periode moest sluiten, is er veel gedaan, hard 
gewerkt, lekker gespeeld en veel gelachen! 
Hierbij willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen! Geniet van alle vrije tijd en activiteiten 
samen en kom na de vakantie allemaal weer heelhuids terug op school! Tot maandag 23 augustus!! 
 
 
 

 

 

Simmer yn Súdwest 

Ben je deze zomer in de buurt en heb je wel zin in wat actie? Doe mee aan Simmer yn Súdwest! 

In de hele zomer kun jij, en iedereen uit je gezin, meedoen aan allerlei activiteiten zoals zeilen, suppen, 

voetballen, Pumptrack of een te gekke Wipe-outbaan. En naar een theatervoorstelling, straattheater of 

creatief aan de slag: kom schilderen, maak monsters of kom muziek maken. Er is dit jaar van alles te 

doen en het is nog gratis ook. 

Je moet je wel even opgeven. 

 

Ga naar de website www.simmerynsudwest.frl, geef je op en doe mee! 

Meer info ook via: info@akte2.nl 

 

http://www.simmerynsudwest.frl/
mailto:info@akte2.nl

