
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord  

Thema: Veiligheid 

 

In de komende week gaan we in de school een aantal 

aspecten van veiligheid onderzoeken. 

We stellen elkaar kritische vragen, want het stellen van 

vragen is het begin van verrassende ontdekkingen, 

ongeziene mogelijkheden maar brengen ook onrecht-

vaardigheid en ervaringen van onveiligheid aan het 

licht.  

 

In de Bijbelverhalen van deze week spelen veiligheid en 

onveiligheid ook een rol. De koning van Moab is bang 

voor het volk Israël  en voelt zich niet veilig als zij in het 

land zijn. Hij heeft Bileam nodig om het volk te vervloe-

ken om zich weer veilig te voelen.  
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Vakantie: 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Pasen    02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Koningsdag   27-04-2021 

Meivakantie   03-05-2021 t/m 14-05-2021 

(incl. hemelvaart) 

Pinksteren   24-05-2021 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021 

 

Studiedagen team:  
Woensdag  07-10-2020 

Woensdag  18-11-2020 

Woensdag  27-01-2021 

Donderdag  01-04-2021 

Dinsdag  06-04-2021 

Maandag  26-04-2021 

Dinsdag  25-05-2021 

Woensdag  07-07-2021 

 

Vrije vrijdagen Groep 1 Groep 2 

  

Oktober  09, 30  02, 23 

November  13, 27  06, 20 

December  11  04, 18 

Januari  08, 22  15, 29 

Februari  05, 19  12 

Maart   12, 26  05,19 

April   16, 30  09, 23 

Mei    28  21 

Juni   11, 25  04, 18 

Juli   09  02, 09 

   

Wie zijn er jarig (geweest)?      

      groep 

01 okt   Giel      3  

03 okt  Palwasha     2  

07 okt  Meester Otten 

08 okt   Robin     7A  

08 okt    Rowin    Praktijkgroep  

08 okt   Twan     8A  

08 okt   Bram     3  

10 okt  Tim     3  

10 okt  Juf Stoter   Logopediste 

11 okt  Ferron    6A  

11 okt  Danic     Integratiegroep  
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Leuke uitspraak  

Groep 2 

Het is alweer bijna middag in de groep, waarop een leer-
ling zegt: " het lijkt wel een sneldag!" 

Ali heeft een muggenbult, juf geeft de tip om een briefje 
op te hangen met verboden voor muggen. Het blijft even 
stil en dan zegt hij: "ik denk niet dat muggen letters kun-
nen lezen!" 

Luka is heel trots op zijn keurigemenerentrui! 

Spaaractie  

Bij de COOP is een actie om te sparen voor kinder-
boekjes, wilt u met ons meesparen en de zegels aan 
uw zoon of dochter meegeven naar school?  

De zegels mogen aan juf Tijs of juf Bennemeer gege-
ven worden. 

Alvast bedankt! 

De Bouw  

Hierbij een foto van de bouw van het nieuwe lokaal . 

Kinderboekenweek  

Kinderboekenweek 

 

Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboeken-
week. Dit jaar is het thema: En toen? We gaan met de 
kinderen terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 
tot leven waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. 
We lezen spannende verhalen over ridders, oorlogstijd en 
komen van alles te weten over de Oudheid. Er wordt op 
school in deze periode extra aandacht besteed aan kin-
derboeken. Het leesplezier staat hierbij voorop!  

Spaaractie  

Aloys uit groep 6B heeft samen met haar moeder 
meer dan 12 zakken kleding ingezameld voor de actie  
Bag 2 school !! 
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