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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Dit bijzondere schooljaar zit erop. We hebben
steeds aangegeven dat gezondheid bovenaan
staat. We hebben wel signalen van buiten onze
school van het virus ontvangen, maar in de school
zijn geen besmettingen geweest. Mensen die wel
in contact zijn geweest met besmette personen
hielden zich goed aan de afgesproken quarantaine
regels. En zo kunnen we aan de zomervakantie
beginnen.

Wij kijken met bewondering terug op een zeer
geslaagd afscheidsfeest van de groepen 8.
Ondanks de beperkende corina/maatregelen
hebben we een geweldige avond gehad met
dansen, zang, toneel, film en muziek. En een echte
disco als afsluiting van de avond. Ondanks het
weer een avond om nooit meer te vergeten.

Gisteren hebben we groep 8 uitgezwaaid.
De andere leerlingen krijgen morgenmiddag om
12.00 uur vakantie.
Waterpret op het schoolplein tijdens de warme
dagen.
Wij, als team, hebben dit jaar als boeiend en
bijzonder ervaren. Ook hebben wij vele nieuwe
zaken herontdekt, zoals de mogelijkheden van
onderwijs op afstand. Deze mogelijkheden zullen
we zeker meenemen in ons onderwijs. Voor
volgend jaar hebben we diverse plannen om ons
onderwijs nog verder te verbeteren, we zullen u
daarover in de nieuwsbrief van 13 augustus
verder informeren. Om ons verder te
professionaliseren, hebben we in het nieuwe
schooljaar op 12 en 13 november een studiereis
gepland. Deze wordt verschoven naar 28 en 29
januari. De studiedagen 12 en 13 november
komen daarmee te vervallen.
Wat al wel bekend is, is dat de lunchpauze weer
één uur gaat duren en u overblijf kan regelen met
Smallsteps en Mops. Wij faciliteren het
overblijven niet meer.
Wij zijn ook blij dat we vervanging hebben voor
Amber. Amber gaat per 1 september met
zwangerschapsverlof en zij wordt vervangen door
Bianca Vrind.

Hieronder nogmaals het overzicht van vakanties
en vrije dagen 2020-2021:
Herfstvakantie: 12 oktober t/m 16 okt 2020
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus
Studiedagen: 28 en 29 januari, 5 en 8 februari, 19
maart en 25 juni.
Alle leerlingen hebben een presentje
meegekregen voor de ouders. Dit als dank voor
het veel onderwijs wat u thuis hebt gegeven. Ook
iets voor u samen, maar dan voor de lol.
In de bijlage nog een aantal activiteiten die in de
zomervakantie voor kinderen worden
georganiseerd.
Beste ouders blijf gezond en een prettige
vakantie.
Met vriendelijke groet,
Jenny Horstink

