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Leerlingen komen weer de hele week naar school.
Komende maandag komen alle leerlingen weer naar school. Wij, als leerkrachten, kijken hiernaar uit.
Het team van De Schakel is trots op de manier waarop het ‘les op afstand’ is verlopen. Dit is zo goed verlopen door de
geweldige inzet van het team, maar ook zeker door de samenwerking en medewerking van ouders. Het zal voor u echt
niet altijd makkelijk zijn verlopen om het goed te kunnen organiseren, maar petje af voor u als ouders.

Zoals u al in de brief van onze bestuurder Liesbeth Augustijn heeft kunnen lezen, worden een aantal regels doorgezet.
• De tijden van binnenkomst en het naar huisgaan blijven op dezelfde manier gaan.
• Zo min mogelijk ouders op het plein en in de school.
• In school blijven de looproutes hetzelfde.
• We houden vast aan de handenwas-routine.
• Afstand tussen de leerlingen en de leerkracht blijft zoveel mogelijk anderhalve meter.
• De gymlessen in de sporthal gaan nog niet starten.
• Traktaties mag, mits het lekkers per stuk verpakt is.
Citotoetsen, rapporten en gesprekken
De Citotoetsen zullen in de tweede en derde week van het nieuwe schooljaar afgenomen worden. Zo kunnen de
leerkrachten snel inspringen op de behoeften van de leerlingen.
De rapporten, aan het einde van dit schooljaar, zullen er daardoor anders uitzien. Er komt geen lijst met cijfers. Er zal
een geschreven blad in het rapport zitten waarin staat hoe het met uw kind(eren) gaat.
Er zullen wel oudergesprekken ingepland worden. Dezen zullen digitaal of telefonisch gevoerd worden. Meer informatie
ontvangt u nog.
Eindfeest en beginfeest
Helaas zal er aan het einde van dit schooljaar geen eindfeest zijn. De rapporten worden aan de leerlingen meegegeven.
Of het beginfeest in het nieuwe schooljaar door kan gaan, is nog onzeker. Wij houden u op de hoogte.
Formatie
De formatie is bijna rond. Zodra het plaatje compleet is, stellen wij u op de hoogte.
Groep 8
Voor groep 8 wordt het een heel speciaal jaar. Geen centrale eindtoets. Wel een kamp, maar slapen in hun eigen bed.
Gelukkig gaat de eindfilm voor groep 8 ook door. Ze zijn al druk aan het oefenen en knutselen.

Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie incl Koningsdag
Hemelvaart en vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 t/m 26 februari 2021
2 en 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021

De data van de studiedagen zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.
Belangrijke data
In juli: voortgangsgesprekken.
29, 30 juni en 1 juli: Kamp groep 8
13 juli: Eindfilm en laatste schooldag groep 8
16 juli: laatste schooldag voor de zomervakantie
17 juli: Studiedag, leerlingen vrij.
31 augustus: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.

