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Vakantierooster 2020-2021
In deze Irenesirene vast een overzicht van de schoolvakanties in het nieuwe schooljaar. Wij
volgen het voorgestelde vakantierooster voor regio midden en wat betreft de meivakantie volgen
wij het voortgezet onderwijs in de regio. Het rooster heeft een positief advies van de MR
gekregen. Studiedagen plannen wij aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Herfstvakantie ma 19 t/m vr 23 oktober 2020
Kerstvakantie ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie ma 22 t/m vr 26 februari
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie ma 26 april t/m vr 7 mei
Hemelvaartsdag do 13 t/m vr 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag ma 24 mei 2021
Zomervakantie ma 19 juli t/m vr 27 augustus 2021

Periodeafsluiting vrijdag 21 februari en start voorjaarsvakantie (herhalingsbericht)
Op de laatste vrijdagochtend voor de voorjaarsvakantie is het dit keer de beurt aan de groepen
1-2b, 4 en 7 om op te mogen treden in het Cultuurhuis. Ouders van de kinderen van deze groepen
zijn welkom om te komen kijken. De optredens starten om 10 uur en duren ongeveer een uurtje
bij elkaar. De leerlingen gaan na het optreden weer terug naar school.
Vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij. We wensen iedereen vast een fijne voorjaarsvakantie!

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg
Dit keer een meer persoonlijk bericht in plaats van toelichting op de leerlingenzorg. Na
de voorjaarsvakantie zal ik, als alles volgens planning verloopt, mijn nier doneren aan
mijn vader. In verband met deze operatie zal ik ongeveer 6 weken afwezig zijn. Ik zat al
lange tijd in het proces, maar de operatiedatum is nog maar kort bekend. Helaas is het

ons niet gelukt om vervanging voor mij te vinden gedurende mijn ziekteverlof. Linda en
Netty proberen zoveel mogelijk taken van mij over te nemen. Ook de leerkrachten zullen
sommige gesprekken voeren zonder mijn aanwezigheid.
Mochten er onverhoopt zaken blijven liggen, dan kunt u contact op nemen met Netty en
Linda en als ik weer terug ben, kunt u mij benaderen.

Belangrijke data de komende tijd
Vrijdag 21 februari periodeafsluiting groep 1-2 b, 7 en 4 om 10 uur. Alle kinderen zijn om 12 uur
uit.
Maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie
Woensdag 11 maart en woensdag 1 april Wanitamiddag georganiseerd door kinderen
Woensdag 18 maart studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Donderdag 2 april theoretisch verkeersexamen groep 7
Vrijdag 10 april goede vrijdag en maandag 13 april tweede Paasdag vrij
Woensdag 15 en donderdag 16 april Eindtoets groep 8
Vrijdag 17 april Koningsspelen
Woensdag 22 april tot en met vrijdag 24 april kamp groep 8
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei Meivakantie

