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Algemeen
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar plaats vinden.
Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij u later per mail of Parro.
De schoolgids voor 2020-2021 is geplaatst op www.scholenopdekaart.nl Deze zal voor de
zomervakantie vervangen worden door de nieuwe schoolgids 2021-2022.
Inmiddels heeft het team over de invulling en verdeling van de groepen in het volgend
schooljaar gesproken. Op onze planningsdag hebben we alle mogelijkheden zorgvuldig
tegen elkaar afgewogen. De groepsindeling zal niet veel veranderen in vergelijking met
dit schooljaar.
Wij verminderen een ochtend in formatie doordat er iets minder kinderen op school zitten
per 1 oktober. Juf Marina heeft aangegeven een ochtend minder te willen werken.
Zodoende past de formatie met het team van nu. Juf Nancy zal op woensdagochtend
lesgeven aan groep 1.
Op maandagochtend is er ondersteuning door juf Eefje. We hebben een rooster gemaakt
voor alle groepen, zodat elke groep hiervan kan profiteren. De ondersteuning van groep
6-7 zal juf Nancy geven op donderdagmiddag.
Overigens hebben wij nu nog een halve baan meer formatie van het bestuur gekregen
dan waar we volgens het ministerie recht op hebben.
De indeling ziet er dan als volgt uit:
Groep 1 en 2

Groep 7 en 8

Juf Marina, op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
Juf Nancy op woensdagochtend
Juf Anja, maandag en vrijdag om beurten,
dinsdag, woensdag
Juf Corine, maandag en vrijdag om beurten,
donderdag
Juf Daniëlle op maandag, donderdag en
vrijdag
Juf Eefje op dinsdag en woensdag
Ondersteuning op maandagochtend, gym groep
7-8 op maandagmiddag
Juf Magali, volledige week
Juf Nancy donderdagmiddag
ondersteuning
Juf Samantha, volledige week

I.B.

Juf Corine op dinsdag

Groep 2 en 3

Groep 4 en 5

Groep 6 en 7

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

Directietaken
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Indeling: De kinderen die nu in groep 6 zitten worden gesplitst zodra ze naar groep 7
gaan. We plaatsen 6 kinderen in groep 7-8 bij juf Samantha. De overige kinderen uit groep
7 zijn gecombineerd met groep 6. De ouders van de kinderen uit groep 6, toekomstige
groep 7, ontvangen in de komende week een brief met daarin vermeld of hun
zoon/dochter in groep 7A of 7B geplaatst wordt. Op donderdagmiddag is er de
gelegenheid om groep 7 samen les te geven.
Gymtijden:
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

13.00- 14.00 uur
8.30 - 9.30 uur
10.30- 11.00 uur
13.30- 14.30 uur
13.00- 14.00 uur

groep 7-8
groep 6-7
groep 1 (of speelzaal/ schoolplein)
groep 2-3
groep 4-5

Op dinsdagochtend vinden de identiteitslessen plaats.
Schooltijden
Na de zomervakantie zullen de schooltijden als volgt zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 14.30 uur. We lunchen tussen 11.45 uur
en 12.15 uur. Aansluitend 30 minuten pauze. Wij kunnen daarbij twee overblijfmoeders
inschakelen.
Op woensdag is er les van 8.30 uur tot 12.30 uur
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Coronaregels
Op dit moment zijn wij nog gebonden aan de Coronaregels. Zolang er nog geen
versoepeling vanuit het ministerie is aangekondigd voor de scholen, moeten wij ons
daaraan houden en mogen de groepen van de kinderen nog niet gemengd worden. In
onze plannen gaan we ervan uit dat na de zomervakantie de regels weer soepeler zijn.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we daar rekening mee houden en geven we u
bericht.
Quarantaine
Mocht het voorkomen dat uw kind in quarantaine zit, dan zal indien nodig, aan de
kinderen een pakketje werk gegeven worden. Via Parro maakt de leerkracht contact en
maakt afspraken. In de bovenbouwgroepen, groep 6, 7 en 8, kunnen de kinderen via de
computer meekijken naar de instructie bij de hoofdvakken taal, rekenen en spelling.
Antwoorden op vragen die vanuit thuis gesteld worden, kunnen even duren of het kan
ook na schooltijd zijn voor er antwoord komt. De juf is immers aan het lesgeven, het lukt
dan ook niet altijd om contact te leggen.
Oproep
De oudercommissie vraagt nieuwe leden. Er wordt éénmaal in de maand vergaderd.
Daarnaast wordt er hulp gevraagd bij activiteiten. Wie graag wil aansluiten bij de
oudercommissie kan zich opgeven bij één van de oudercommissieleden of dit op school
laten weten.

Activiteiten
Op de kalender vindt u een aantal activiteiten voor dit schooljaar. Sommige activiteiten
kunnen niet doorgaan.
Omdat er nu geen geld besteed wordt aan bijvoorbeeld schoolreis, zorgt de
oudercommissie voor andere leuke traktaties en activiteiten. In juli zal er, alleen voor de
kinderen, nog een schoolfeest plaats vinden. De oudercommissie is dit aan het
voorbereiden.

Kalender
Data voor zover deze momenteel bekend zijn:
(Alle data zijn onder voorbehoud i.v.m. Coronaregels).
6 juli .................................schoolfeest
23 juli ...............................zomervakantie voor alle kinderen

Vakanties schooljaar 2020 - 2021:
Zomervakantie:

23 juli tot en met 3 september 2021
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Vakanties komend schooljaar 2021- 2022
studieochtend

6 oktober 2021

herfstvakantie

25 oktober tot en met 29 oktober 2021

studiemiddag

25 november 2021

kerstvakantie

24 december 2021 tot en met 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

28 februari tot en met 4 maart 2022

studiedag

31 maart 2022

extra vrije dag (couleur locale)

1 april 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 tot en met 18 april 2022

Meivakantie

25 april tot en met 6 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 juni 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Extra vrije dag (couleur locale)

7 juni 2022

Zomervakantie

22 juli tot en met 2 september 2022

‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’

