
Vakanties en vrije dagen  school-

jaar 2020/2021 

Trefwoord  

Gebed 

 

God van al het leven, 

U kent onze namen, 

die staan geschreven 

in de palmen van uw hand. 

U draagt ons alle dagen 

en kent onze vragen. 

Uw liefde is zo groot 

dat die ons allemaal omspant. 

God van alle mensen, 

die ons allen kent, 

bedankt voor al het moois; 

wat goed dat u er bent . 
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Vakantie: 

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  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  30  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 

17 okt  Juf Bakker   praktijkgroep 

18 okt  Vlinder    6B  

18 okt  Djelaysa    2  

19 okt  Juf Meijer   6B, 7A, 7B, 8A 

21 okt  Salomé    1  

21 okt  Juf Pappot   4 

23 okt  Liam     5  

23 okt  Madeleine    5  

25 okt  Brian     6A  

27 okt  juf Hagedoorn  int.groep 

27 okt  juf Lippmann   administratie 

31 okt  Melody    6A  

04 nov  Morris    8B  

Nieuwbouw lokaal 

De nieuwbouw ziet er inmiddels prachtig uit. De nieuwbouw 

is bijna klaar. Het nieuwe lokaal en de kantoorruim-

tes worden volgende week opgeleverd. Deze week wordt er 

hard gewerkt om de laatste zaken te realiseren. Daarna kun-

nen wij het lokaal inrichten. Afhankelijk wanneer het nieuwe 

digibord geplaatst wordt kan er ook les gegeven wor-

den. Een groot compliment aan de bouwers!  
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Leuke uitspraak  

Groep 3 

Simon was in de vakantie naar de biblioscoop geweest 

(bioscoop   )!  

Groene Schoolplein - sponsorloop 

 

Herfst  

In groep 1 en 2 werken wij over het thema herfst.  

Groep 1 heeft in het bos gezocht naar herfst   blaadjes, 
wat een plezier om lekker in het bos te zijn.  

Zet je licht aan (ANWB) 

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in!  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% 

van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige ver-

keerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En 

de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij 

juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar 

dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB 

zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kind  

veilig en goed zichtbaar op de fiets naar school gaat.  

 

Opbrengst spaaractie Bag2School 

Met de actie Bag2School hebben we met elkaar  
€ 363,00 opgehaald. Super!  
En wat stonden er veel zakken kleding in de gang!  

Dinsdag 27 oktober heeft de werkgroep Groene School-
plein een sponsorloop  georganiseerd om geld in te zame-
len voor een buitenleslokaal.  Het is leuk om te horen dat  
de leerlingen zo enthousiast op zoek zijn naar sponsoren. 

We hopen dat het dinsdagmiddag mooi weer is!  

 

Ondertussen is de praktijkgroep al druk bezig geweest 
met het uithalen van tegels. De grote klus, het wegzuigen 
van zand en aanbrengen van nieuwe aarde, zal in novem-
ber gebeuren. Ophalen en brengen leerlingen  

Leden van het managementteam en collega’s verwelko-
men de leerlingen ‘s morgens en zwaaien ‘s middags de 
leerlingen uit. Onze ervaring is dat dit goed en plezierig 
verloopt.  De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op 
school.  
U mag als ouder de parkeerstrook voor school gebruiken 
tot 15.00 uur om uw kind op te halen.  
De busjes parkeren daar ook, maar hebben geen alleen-
recht.   
Parkeren aan de andere zijde van de straat (op de stoep) 
is in verband met de schoolzo-
ne verboden, onwenselijk en gevaarlijk. Dus niet doen.   
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Corona  

In de herfstvakantie zijn nieuwe maatregelen van kracht 
rondom Corona. Als team hebben wij hierover uitgebreid 
gesproken. Wij hebben besloten dat de huidige maatrege-
len en afspraken binnen de school ruimschoots voldoen.   
Kort samengevat:    

• Leerlingen hoeven onderling geen afstand te hou-
den, leerlingen houden waar mogelijk afstand tot 
de volwassenen;   

• Hygiëne zoals desinfecteren en handen wassen in 
alle klassen en werkruimtes;    

• Volwassenen houden afstand tot elkaar en waar 
het kan tot de leerlingen;   

• Looproutes bij ingaan en uitgaan van de school;   

• Verschillende vertrektijden leerlingen om grote 
concentratie mensen te voorkomen;  

• Alle ruimten zijn voorzien van aanduiding maxi-
maal aantal volwassenen in de ruimte en inde-
ling gericht op voldoende afstand;   

• U bent in het bezit van de beslisboom wel/niet 
naar school bij ziekte en klachten binnen het gezin 
enz.    

Corona heeft invloed op allerlei geplande activiteiten en 
festiviteiten de komende maanden. Wij proberen deze 
activiteiten en festiviteiten voor de leerlingen door te 
laten gaan en waar mogelijk voor de ouders 
een (digitaal) alternatief te bieden.   

Leerkrachten met milde klachten moeten zich laten tes-
ten. Dat betekent dat de leerkracht 2-3 dagen niet op 
school aanwezig kan zijn. In de meeste gevallen kunnen 
wij de leerkracht vervangen. Een enkele keer lukt dat niet 
en moet de groep thuisblijven. Dat gaat altijd in overleg 
met u.  
U krijgt tussen 06.30 uur en 07.00 uur bericht via PAR-
RO en/of de mail. Ons advies is dan ook: check ‘s morgens 
de PARRO APP en de mail a.u.b. Wilt u even te-
rug reageren naar de leerkracht?  
Wanneer leerlingen thuis zijn, proberen wij de komende 
weken les-op-afstand te ontwikkelen. Uw zoon/dochter 
moet dan wel beschikken over een laptop. Ook dat leest u 
weer op PARRO.   

Leerlingen blijven thuis i. v. m. corona 
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