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Terugblik 

Wat hebben wij een vreemd jaar achter de rug.  

Zowel voor de leerlingen, als voor de ouders en voor de leerkrachten. 

U, als ouder, moest ineens het “thuisonderwijs” gaan verzorgen. Een flinke klus, maar heel goed verlopen. 

Voor de leerkrachten was het ook een flinke omslag. Ook dit is prima gegaan. 

Zelfs RTL nieuws kwam een paar keer filmen op De Schakel.  

De Schakel: een school om trots op te zijn. 
En wat leuk is het dan, als er op de laatste schooldag een kar in de hal staat met een leuk vakantiepakket voor de juffen  

en meesters. Van alle ouders als een bedankattentie.  

Dit wordt zeker gewaardeerd. Dank u wel. 

Dan is er als een kers op de taart nog een ijsje voor alle leerlingen.  

Geschonken door de ouderraad. 

                               
 

Groep 8 
Het is voor alle groepen een vreemd jaar geweest, maar voor groep 8 was het wel heel bijzonder. 
Geen Centrale Eindtoets en het was lang spannend of het kamp door kon gaan.  
Eind juni kwam er een annulering van de accommodatie van het kamp binnen. 
De leerkrachten van groep 7 en 8 hebben daarna snel een kamp in de buurt in elkaar gezet. Zo kon het kamp, zij het in een andere vorm, 
toch doorgaan.                                                           

                                                                                      
         
 
Ook was het spannend of groep 8 een start kon maken met de eindfilm. Gelukkig kwam er groen licht en hebben de leerkrachten  
met de leerlingen in korte tijd 
een geweldige film neergezet. Het was hard werken voor de leerlingen.  
Afgelopen maandagmiddag is de film getoond aan opa’s en oma’s en in de avond voor ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Formatie  

 

 
Gymrooster 
Maandag: groepen 3 t/m 8 gymles. 
Woensdag: groep 8 gymles. 
Donderdag: groepen 3 t/m 7 gymles. 
 
Vakantierooster en studiedagen 

 Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 2020  

 Kerstvakantie   21 december2020 t/m 1 januari 2021  

 Voorjaarsvakantie   22 t/m 25 februari 2021  

 Goede vrijdag en Pasen   2 en 5 april 2021  

 Meivakantie incl. Koningsdag   26 april t/m 7 mei 2021  

 Hemelvaart en de vrijdag   13 en 14 mei 2021  

 Pinksteren   24 mei 2021  

 Zomervakantie   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 
 
Belangrijke data 
16 juli: Rapporten mee naar huis 
16 juli: laatste schooldag voor de zomervakantie  
17 juli: Studiedag, leerlingen vrij. 
31 augustus: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. 
 
 
 
   

 
Wij danken u voor uw inzet voor de school en wensen u een fijne vakantie toe! 
 
Het Schakelteam. 
 
 

Groep 1/2 A Marcel: maandag, dinsdag, woensdag. Frederike: donderdag, vrijdag. 

Groep 1/2 B Eva: maandag, woensdag, donderdag, vrijdag. Ivonne: dinsdag. 

Groep 3 Jessica: maandag, dinsdag, woensdag. Lotte: donderdag, vrijdag 

Groep 4  Florian: maandag, dinsdag, woensdag. Netty: donderdag, vrijdag. 

Groep 5 Lieneke: maandag, dinsdag, woensdag. Marianne: donderdag, vrijdag 

Groep 6   Suzanne: hele week. 

Groep 7 Ingeborg: maandag, donderdag, vrijdag. Rianne: dinsdag, woensdag. 

Groep 8 Angelique: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag. Rianne: donderdag, 
vrijdag ( vrijdag is om de week). 



 
 

 
 
 
 



 

 
  


