
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
De temperaturen lopen op; het is lang licht buiten; een teken dat we richting de zomervakantie 
gaan. Op school zijn we langzaam begonnen met het afronden van verschillende onderdelen maar 
dat voelt ook raar. Eigenlijk ben je net weer begonnen met werken op school en nu ga je al weer 
afronden. We hopen samen met de kinderen nog op een paar mooie weken. 
 
Schooltijden na de zomervakantie 
Op verenigingsniveau is besloten dat we na de zomervakantie weer terug gaan naar de normale 
schooltijden. Dit betekent dat we per 31 augustus 2020 weer als volgt naar school gaan: 
Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. 
Woensdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur 
De kinderen eten dan dus weer thuis. Op school zal dan weer op de gebruikelijke manier overblijf 
worden georganiseerd.  
 
Gerdien van Rees 

Hallo allemaal, 
  
Hierbij even een korte update vanuit mij. Ik heb vorige week te horen gekregen dat de littekens van 
de longembolieën in mijn longen met dotteren verminderd kunnen worden. Dit zal richting het eind 
van het jaar plaatsvinden en zal zich een tijdje herhalen om drie maanden. Op dit moment heb ik 
medicatie waardoor ik mij al wel een stuk beter voel. Er wordt nu gekeken of ik kan gaan re-
integreren. Ik kijk er heel erg naar uit om weer te beginnen met werken en de leraren en kinderen 
weer te ontmoeten dus ik hoop dat het straks weer kan! 
  
Alvast een hele fijne vakantie gewenst! 
Groetjes, 
Gerdien 
 
Komend schooljaar (data vakanties en studiedagen) 

Afgelopen maandag hebben we als team een aantal data vastgesteld voor het komende schooljaar. 

Hierbij het vakantierooster en de studiedagen. De kinderen zijn de onderstaande data dus vrij. 

16 oktober   Studiedag team (kinderen zijn vrij) 

19 – 23 oktober   Herfstvakantie 

21 december – 1 januari Kerstvakantie 

5 – 8 februari   Studiedagen team  

22 – 26 februari  Voorjaarsvakantie 

2 – 5 april   Goede Vrijdag en Pasen 

26 april – 7 mei   Meivakantie 

13 en 14 mei   Hemelvaart 

24 mei    Tweede Pinksterdag 

18 – 21 juni   Studiedagen team 

Vanaf 19 juli   Zomervakantie  

 

 



 

Startbijeenkomst 

De startbijeenkomst in het nieuwe schooljaar gaan wij zonder ouders organiseren. Wij moeten nu al 

keuzes maken en met de anderhalve meter maatregel lukt het ons niet om u allemaal uit te nodigen.  

Samen met alle kinderen zullen we het schooljaar openen en we houden u op de hoogte hoe we dat 

gaan regelen.  

 

Informatieavond 

Bovenstaande geldt ook voor de informatieavond. Op dit moment moeten wij dit al voorbereiden en 

wij verwachten niet dat we in september met alle ouders in een klas kunnen zitten. U krijgt van ons 

aan het begin van het jaar informatie van de groep op een papier en op de dag dat de 

informatieavond staat gepland (17 september) ontvangt u een speciaal filmpje waarin de 

leerkrachten zich voorstellen aan u  en nog wat extra informatie.  

 

Gezocht kleding/ondergoed 

Bij de kleuters gebeurt er soms een ongelukje waardoor we ondergoed, broeken, sokken, etc. nodig 

hebben. We hebben echter niet zo veel meer liggen.  

Wie heeft er thuis nog kleding liggen wat niet meer wordt gebruikt en wij mogen gebruiken? Het 

gaat met name om kleding in de maten 104, 110 en 116 (zowel jongens- als meisjeskleding). 

 

Foto’s social schools 

Eind juli worden in social schools automatisch alle foto’s verwijderd. Wilt u foto’s bewaren dan 

willen we vragen om deze te downloaden voor de zomervakantie.  

 

Voor nu wens ik u allemaal een goed weekend. Rond de laatste schooldag zal ik nog één nieuwsbrief 

versturen dit schooljaar.  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 


