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Agenda
Activiteit

op

Groep 1 t/m 4 vrij
Rapport mee

26 juni

Afscheidsavond gr 8

7 juli

Wenmiddag nieuwe
groep

9 juli

‘s middags vrij, start
zomervakantie

10 juli

25 juni 2020

Laatste schooldag
Vrijdag 10 juli is het de laatste schooldag. Die dag willen we graag feestelijk afsluiten. Vooral
omdat er dit schooljaar helaas een aantal dingen niet hebben kunnen plaatsvinden. De ouderraad heeft dit mogelijk gemaakt. Maar het wordt wel anders dan u gewend bent van ons. Dit
jaar is de afsluiting alleen voor de kinderen. Ouders kunnen hier helaas niet aan deelnemen.
Deze ochtend zullen er springkussens op het schoolplein te vinden zijn. Ieder groep zal deze
ochtend een moment hierop kunnen spelen. Ook worden alle kinderen getrakteerd op frietjes
en een snackje.
Even een paar aandachtpunten:
Bij zonnig weer, graag uw kind ‘s morgens voordat hij naar school gaat, al insmeren.
De kinderen hebben deze dag geen fruit of drinken nodig. Hier wordt voor gezorgd. Naast de springkussens kunnen de kinderen ook terecht voor voldoende
drinken.
De vakantie begint voor iedereen om 12.00 uur! De bovenbouw is ‘s middags
vrij.
We hopen op een zonnige en gezellige afsluiting.

2 juli

Bijna vakantie...
Nog een kleine twee weken en dan is het alweer zomervakantie. Wat een gek jaar was het
toch. Zo ben je gewoon nog heel druk met alles en dan opeens wordt alles min of meer stilgelegd en is het hele schema anders.
Gelukkig is het nu weer een beetje normaal. We zijn nu erg druk met alle afrondingen van
het huidige schooljaar en de voorbereidingen voor het komende schooljaar.
Op donderdag 9 juli, wanneer ook de wenmiddag is in de nieuwe groep voor de kinderen,
zullen we de schoolkalender voor het nieuwe schooljaar meegeven aan de kinderen (oudste
van het gezin). Op de volgende bladzijden staan reeds de vakanties en de overige vrije dagen.
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Vakanties en vrije dagen 2020—2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

17 oktober tot 25 oktober 2020
19 december 2020 tot 3 januari 2021
13 februari tot 21 februari 2021
1 mei tot 9 mei 2021
24 juli tot 5 september 2021

Vrijde dagen:
Tweede paasdag
Margedag
Koningsdag
Hemelvaart
Tweede pinksterdag

5 april 2021
6 april 2021
27 april 2021
13 mei 2021 (meivakantie)
24 mei 2021

Studiedagen
Groepen 1 t/m 4 vrij

21 september / 27 januari / 4 juni / 30 juni
16 oktober / 18 december / 12 maart / 18 juni
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