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Weer naar school
Wij hopen dat u een fijne en gezonde vakantie heeft gehad. Het zal een andere vakantie zijn geweest dan dat u
normaal gewend bent.

Alle leerkrachten zijn gezond en wel weer bezig aan de voorbereidingen om alle leerlingen goed te kunnen
ontvangen.
Helaas is Corona het land nog niet uit en hebben wij daar op school ook nog volop mee te maken. U heeft in uw
mail een brief van onze bestuurder Liesbeth Augustijn ontvangen met een update wat betreft Corona en de
gevolgen voor de scholen.
Collega’s zullen zich bij lichte klachten moeten laten testen. Dit kan gevolgen hebben voor de bezettingen van de
groepen. Het kan zijn dat wij ook dit komende schooljaar een beroep op u moeten doen om uw kin(eren) niet
naar school te laten gaan. Er zal dan digitaal werk voor hen klaar staan. Dit is alleen in uiterste noodgevallen aan
de orde.
Het binnenkomen van de leerlingen.
U kunt op de schoolapp in de laatste nieuwsbrief van vorig jaar (vliegende start) lezen hoe de binnenkomst van
de leerlingen is geregeld.
Als uw kind op het schoolplein arriveert, is het de bedoeling dat hij/zij direct naar binnengaat. Er wordt voor
schooltijd niet op het plein gespeeld. Om 8.05 uur gaan de schooldeuren open en om 8.15 uur starten de lessen.
Alleen bij de kleuters hebben we strakke tijdslots. Groep 1/2 a wordt in de rij verwacht tussen 8.05-8.10 uur en
groep 1/2 b tussen 8.10-8.15 uur. Staat uw kleuter in de rij onder toezicht van de meester of de juf? Dan vragen
we u te vertrekken om zo plaats te maken voor de volgende groep kleuterouders bij het hek.
Boeken
Bij droog weer zullen er op de eerste maandag, dinsdag en woensdag dozen met boeken buiten bij het hek
staan. Kijkt u gerust of er iets leuks voor uw kind(eren) bij zit. U mag zo ze meenemen.

Informatieavonden
Voor de vakantie had het Schakelteam een mooie opzet gemaakt voor de informatieavonden. Helaas kunnen de
avonden door Corona niet doorgaan.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe vorm. Hier ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over.
Ook wat betreft de startgesprekken en de voortgang gesprekken krijgt u nog te horen wat de bedoeling is. Wij
vinden de gesprekken te waardevol om niet door te laten gaan.
Gym
Op de eerste maandag zal er nog geen gymlessen worden verzorgd. De tweede gymles in deze week gaat wel
door. Deze lessen vinden gelukkig weer plaats in de sporthal.
Bibliotheek
Zijn er mensen die zich op willen geven om te helpen bij het boekruilen in de bibliotheek? Het is op vrijdag van
8.15 uur tot 9.30 uur voor de groepen 4 t/m 8. Bij 3 nieuwe aanmeldingen bent u ongeveer 1 keer per maand aan
de beurt. U kunt zich opgeven bij juf Lieneke; lienekevanherk@onderwijsprimair.nl

Formatie
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Marcel: maandag, dinsdag, woensdag. Frederike: donderdag, vrijdag.
Eva: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ivonne: dinsdag.
Jessica: maandag, dinsdag, woensdag. Lotte: donderdag, vrijdag
Florian: maandag, dinsdag, woensdag. Netty: donderdag, vrijdag.
Lieneke: maandag, dinsdag, woensdag. Marianne: donderdag, vrijdag
Suzanne: hele week.
Ingeborg: maandag, donderdag, vrijdag. Rianne: dinsdag, woensdag.
Angelique: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. Rianne: donderdag,
vrijdag ( vrijdag is om de week).

Gymrooster
Maandag: groepen 3 t/m 8 gymles.
Woensdag: groep 8 gymles.
Donderdag: groepen 3 t/m 7 gymles.
Vakantierooster en studiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart en de vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19 t/m 23 oktober 2020
21 december2020 t/m 1 januari 2021
22 t/m 25 februari 2021
2 en 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen, leerlingen vrij
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn:
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 4 januari 2021
Donderdag 1 april 2021 ( vrijdag is Goede Vrijdag)
Maandag 7 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021

31 augustus: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar en geen gymles.
07-18 september: Citotoetsen groepen 4,5,6,7.
05 oktober: Studiedag, leerlingen vrij.
07 oktober: Schoolfotograaf

