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- Vakanties en vrije dagen 
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- Rapporten 
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Agenda: 
- Maandag 8 juni volledige opening school 

- Vanaf 8 juni “Koffie in de tuin” 

- Donderdag 11 juni schoolfotograaf 

- Vrijdag 12 juni schoolfotograaf 

- Vrijdag 19 juni studiedag  kinderen vrij 

- Maandag 22 juni studiedag  kinderen vrij  

- Vrijdag 26 juni volgende nieuwsbrief 

Maandelijks wordt u door middel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Volledige heropening school 

Afgelopen donderdag heeft u een mail ontvangen over de volledige heropening van de school. Wij kijken er erg naar uit om alle 

leerlingen weer tegelijkertijd op school te mogen ontvangen. Houdt u bij het naar school brengen van uw kind rekening met de 

verschillende ingangen waar de leerlingen naar binnen moeten? 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief van de wethouder van onderwijs dhr. Kasmi met uitleg over de leerplichtwet.  

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni is de schoolfotograaf op school om foto’s te maken van alle leerlingen, groepen en 

broertjes en zusjes. De fotograaf zal portretfoto’s maken van alle leerlingen en groepsfoto’s van de klassen. Daarnaast zal er een 

foto gemaakt worden van de broertjes en zusjes uit een gezin. Dit jaar is het vanwege de corona maatregelen helaas niet mogelijk 

om broertjes en zusjes van buitenaf hierbij aan te laten sluiten.  

 

De foto’s zullen verkocht worden voor €12,50 per set. Bij afname van de setjes ontvangt u de gezinsfoto gratis. Wanneer de 

verkoop van de foto’s is, hoort u nog van ons. 

 

Hieronder vindt u het schema van de fotograaf: 

 

Donderdag 11 juni: 

Groep 1A 

Groep 1B 

Groep 3A 

Groep 4A 

Groep 5A 

Groep 6 

Groep 8 

 

Vrijdag 12 juni: 

Groep 2A 

Groep 2B 

Groep 3B 

Groep 4B 

Groep 5B 

Groep 7 

 

Het is helaas niet mogelijk om vooraf aan te geven op welke dag de gezinsfoto gemaakt wordt. 

 



Schoolzwemmen  

Vanaf woensdag 10 juni mogen we weer gaan zwemmen met de groepen 5 en 6. 

De zwemlessen kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Welke dit zijn leest u hieronder: 

- De leerlingen trekken hun zwemkleding thuis alvast aan onder hun kleding. 

- Leerlingen gaan thuis, vooraf aan de les, naar het toilet. 

- Er mogen geen ouders tijdens de les aanwezig zijn. 

- Er mag maximaal 1 begeleider naast de leerkracht aanwezig zijn om te helpen bij het omkleden. 

De leerkrachten van de betreffende klassen zullen u hier verder over informeren via Parro.  

 

Gymlessen 

De gymlessen van Meester Maarten zullen tot aan de zomervakantie buiten plaatsvinden.  

Bij regen wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om te bewegen. Zorg ervoor dat uw kind op sportschoenen naar school 

komt op de dagen dat hij/zij gym heeft of stop een extra paar buitengympen in de tas zodat uw kind deze aan kan trekken.  

 

De kleuters krijgen vanaf 8 juni op woensdag gymles van meester Maarten.  

De gymzaal wordt tot de zomervakantie niet gebruikt i.v.m. hygiëne en schoonmaak van alle materialen.   

Na de zomervakantie hopen we weer gewoon gebruik te mogen maken van de gymzaal.  

 

Studiedagen  

Op vrijdag 19 juni en maandag 22 juni staan er twee studiedagen gepland. Tijdens deze studiedagen gaat het team aan de slag 

met de volgende zaken: 

 

- Afronding van het implementatietraject Vreedzame school 

 

- Voorbereiding van de nieuwe periode Vreedzame school met uitbreiding naar de Vreedzame Wijk 

 

- Rapporten 

 

- Evaluatie van de coronaperiode op school 

 

- Evaluatie van het schooljaar 2019-2020 

 

- Voorbereiding van het schooljaar 2020-2021 

 

 

Vakanties en vrije dagen 2020-2021 

Hieronder vindt u alvast het overzicht van alle vakanties, vrij- en studiedagen van het schooljaar 2020-2021 

  

herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 

studiedag 18-12-20   

voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 

Goede vrijdag/pasen 02-04-21 t/m 05-04-21 

Koningsdag 27-04-21   

meivakantie (incl. 5 mei) 03-05-21 t/m 14-05-21 

Pinksteren 24-05-21   

zomervakantie 19-07-21 t/m 27-08-21 

studiedag 16-10-20   

studiedag 07-12-20   

studiedag 15-02-21   

studiedag 25-05-21   

studiedag 18-06-21   

dag voor de zomervakantie 16-07-21   
   



Rapporten 

Vanwege de coronaperiode hebben wij besloten om het laatste rapport van dit schooljaar in een andere vorm uit te brengen. Op 

vrijdag 3 juli krijgen alle kinderen dit rapport mee naar huis. De week daarna zullen op dinsdag 7 en woensdag 8 juli de gesprekken 

gevoerd worden. Hoe we dit precies gaan doen, hoort u van de leerkracht van uw kind(eren).  

 

Activiteiten ouderkamer: 

Door de maatregelen van het kabinet en het RIVM is het helaas niet mogelijk om de ouderkamer open te stellen. Toch zouden wij 

u graag ontmoeten om met u in gesprek te gaan over de afgelopen periode. Hoe heeft u dit beleefd, welke zorgen of vragen heeft 

u en wat kunnen wij als school hierin betekenen? Hierover gaan we graag met u in gesprek tijdens een speciale “koffie in de tuin” 

inloop. Vanaf maandag 8 juni zal juf Hafida in de tuin aan de voorzijde van de school (kant Willem Ruyslaan) op 1,5 meter met u in 

gesprek gaan. Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.20 uur tot 09.00 uur. Tijdens deze inloop zal juf Hafida 

verschillende rekenspellen aan u laten zien die vervolgens geleend kunnen worden om thuis met uw kind te kunnen spelen en 

oefenen.  Wij hopen u snel te zien! 

 

*De koffie in de tuin momenten zijn afhankelijk van het weer. Bij regen gaat dit helaas niet door. 

 


