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Thuisonderwijs
We hebben momenteel bijna vijf weken thuisonderwijs achter de rug.
De kinderen en ouders doen het thuis geweldig, de ene keer zal het wat beter lukken dan
de andere keer. Om deze reden gunnen wij jullie thuis ook wat gezelligs. Ieder gezin
ontving deze week een soeppakket, want zonder jullie hulp zou alles in de soep lopen.
We hopen dat jullie er van genieten en zien de foto’s graag op Klasbord verschijnen.
Na deze week sluiten we een periode van thuisonderwijs af en richten wij ons weer op
het fysieke onderwijs in de klas. We hebben hier enorm zin in en kijken er naar uit om de
kinderen weer op school te mogen verwelkomen. Alle informatie over de heropening van
onze school kunt u lezen in de mail die u vanmiddag heeft ontvangen.
Studiedag
Zoals u weet staat er op maandag 8 februari een studiedag voor het team op de planning.
Op deze dag zullen er verschillende vergaderingen plaatsvinden. Deze dag was al een
lesvrije dag en dit zal ook zo blijven. Op deze dag is er dan ook geen noodopvang
beschikbaar.
Rapporten
We stellen de rapporten nog wel even uit, u krijgt bericht wanneer de kinderen hun
rapport mee naar huis krijgen.
Ook zal het team zich nog buigen over hoe en wanneer de rapportgesprekken plaats
zullen vinden.
Juf Hanny neemt zelf binnenkort contact op met de leerlingen en ouders van groep 8
i.v.m. de inschrijving op het voortgezet onderwijs.
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-maandag 8 februari
-10-11-12 mei
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Gearhing studiemiddagen kinderen komen 12.00 uur uit school:
- Donderdag 1 april
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Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari
Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
Koningsdag: dinsdag 27 april
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli

Kalender
Maandag 8 februari
Studiedag team, alle leerlingen vrij
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
februari
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