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Niet naar school vanwege Corona?
Vanaf maandag 22 juni moeten we van ons bestuur leerlingen die
niet op school zijn vanwege Corona in ons volgsysteem gaan
vermelden als ‘ongeoorloofd verzuim’.
We willen het liefst alle kinderen op school. Leerplicht heeft
aangegeven samen met ons alles op alles te zetten hieraan bij te
dragen.
Ouders van leerlingen die hun kind thuis houden, worden in de loop
van de week gebeld om te bekijken hoe we kunnen zorgen dat
álle leerlingen weer op school komen.
Schooltijden vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (zonder overblijf):
08.30 – 11.30 uur en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag:
08.30 – 12.30 uur
Richtlijn 1,5 meter blijft!
We vragen u tevens de richtlijn om 1,5 meter
afstand te houden, zorgvuldig in acht te nemen.
Ook als u met andere ouders in de buurt van het
schoolplein bent, of als u contact zoekt met een
van onze medewerkers.

Juf Annemarie bevallen van dochter Sofie
Donderdagavond om 20.45 uur is de
dochter van juf Annemarie geboren. Zij
heet Sofie.
Moeder en dochter (en papa John) maken
het goed.
Van harte gefeliciteerd. Geniet van deze prachtige dame!
Start na de zomervakantie: aangepaste tijden?
Op dit moment is het nog niet duidelijk
hoe we na de zomervakantie gaan
starten vanwege de dan geldende
Corona maatregelen.
Het kan zijn dat we de schooltijden zoals
ze nu zijn (tot half 12 of half 1 en géén
overblijf) hanteren na de zomervakantie.
Het kan óók zijn dat we weer het ‘gewone’ rooster (tot 12.00 uur en
overblijf mogelijk) gaan draaien.
Hopelijk wordt dat snel duidelijk en kunnen we u laten weten wat het
gaat worden.

Agenda
Zondag 21 juni
* Vaderdag
Maandag 22 juni
* Waterfles/bidon mee tijdens de gym
Woensdag 24 juni
* Groep 8 werkt thuis
Donderdag 25 juni
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig
* Groep 8 filmt de musical!
* Waterfles/bidon mee tijdens de gym
Vrijdag 26 juni
* Inschrijven rapportgesprekken via MSI
indien nodig of indien gevraagd
Maandag 29 juni
* Studiedag voor de leerkrachten, alle
leerlingen zijn vrij!
Dinsdag 30 juni
* 15:30 uur MR vergadering (extra)
Woensdag 1 juli
* Groep 8 werkt thuis
* Informatie nieuwe groep 3 ouders gaat
mee naar huis
Maandag 6 en dinsdag 7 juli
* Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 indien
nodig of gewenst
Woensdag 8 juli
* Groep 8 werkt OP SCHOOL!
Donderdag 9 juli
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig
Vrijdagmiddag 10 juli
* Afscheidslunch groep 8
Maandag 13 t/m vrijdag 17 juli
* Groep 8 blijft thuis – na inleveren strookje
toestemming
Maandag 13 juli
* Rapport mee naar huis (als er geen
gesprek heeft plaatsgevonden op 6 of 7
juli)
Vrijdag 17 juli 11:30 uur
* Start zomervakantie t/m dinsdag
1 september -13:00 uur!

Musical groep 8
Donderdag 25 juni gaat groep 8 de musical die zij ingeoefend hebben filmen. Dat
betekent dat de film daarna aan iedereen geshowd kan worden. Helaas mogen
we geen afscheidsavond organiseren zoals we normaal doen, maar groep 8 zal
een mooi afscheid krijgen: dat beloven we u!

Rapporten
Vrijdag 26 juni ontvangt u een brief over de rapporten voor de groepen 1 t/m 7 en de bijbehorende
gesprekken.
Schooljaar 2020-2021: vrije dagen en studiedagen voor de agenda
Let op: we hebben gekozen voor een aantal studie MIDDAGEN. Dat betekent dat de leerlingen in de
ochtend naar school komen, maar ’s middags vrij zijn!

Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september om 13.00 uur
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Donderdag 5 november vanaf 13.00 uur
Vrijdag 4 december vanaf 13.00 uur
Donderdag 17 december vanaf 13.00 uur
Vrijdag 18 dec. t/m vrij. 1 januari
Dinsdag. 12 januari vanaf 13.00 uur
Donderdag 18 februari vanaf 13.00 uur
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
Maandag 1 maart
Vrijdag 2 t/m maandag 5 april
Dinsdag 13 april vanaf 13.00 uur
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 23 juni
Maandag 5 juli vanaf 13.00 uur
Vrijdag 16 juli vanaf 13.00 uur

Studiedag leerkrachten
Start nieuwe schooljaar
Studiedag leerkrachten
Vrije dag voor iedereen
Herfstvakantie
Studie middag leerkrachten
Vrije middag voor Sinterklaas
Vrije middag
Kerstvakantie
Studie- en rapportmiddag
Studie- en rapportmiddag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Studiemiddag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Studiemiddag
Start zomervakantie

Indeling groepen en leerkrachten schooljaar 2020-2021
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Mary
Juf Nicole en juf Marissa
Totdat juf Nicole terugkomt van zwangerschapsverlof: juf Saskia en juf Irma
Juf Dominique
Juf Joyce
Juf Christa en juf Bianca, meester Frank en juf Annemarie
Totdat juf Annemarie terugkomt van zwangerschapsverlof: juf Minke
We hebben door het grote aantal nieuwe kinderen in groep 5 nog
geen definitieve indeling gemaakt. Deze volgt later!
Juf Marina
Juf Kelly en juf Annemarie
Totdat juf Annemarie terugkomt van zwangerschapsverlof: juf Marissa
Juf Damla en juf Marissa
Totdat juf Damla terugkomt van ziekteverlof: juf Marja

