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Spetter, spetter, spat!
Deze zonovergoten week hebben we afgesloten met een hoop waterpret! Alle
groepen konden vandaag op het plein lekker even afkoelen. Er waren volop
watergevechten en er was ook een watervrije zone voor kinderen die daar even
geen zin in hadden.
Ondanks de warmte deze week is er weer hard gewerkt. Komende woensdag
zullen de portfolio’s en rapporten mee naar huis gaan. Zoals u heeft kunnen
lezen in eerdere berichtgeving zien de rapporten er anders uit dan u gewend bent. De ontwikkeling van uw
kind zal in verhalende vorm weergegeven worden.
We wensen u een heel fijn weekend waarin we hopelijk nog kunnen genieten van het mooie weer!

Studiedagen, vakanties en vrije dagen 2020-2021
Studiedagen
Komend schooljaar staan er 5 studiedagen gepland voor groep 1 t/m 8. Voor groep 1 t/m 3 zijn er nog twee
extra studiedagen. Deze dagen zullen wij gebruiken om onze visie uit te werken met betrekking tot spelend
en ontdekkend leren en om het aanvankelijk technisch aan te pakken.

Groep 1 t/m 8
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

woensdag
vrijdag
maandag
maandag
donderdag

07-10-20
13-11-20
01-03-21
26-04-21
17-06-21

Groep 1 t/m 3
Studiedag
vrijdag
Studiedag
woensdag

11-09-20
09-12-20

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-20
21-12-20
22-02-21
02-04-21
05-04-21
27-04-21
03-05-21
13-05-21
24-05-21
19-07-21

23-10-20
01-01-21
26-02-21

12-05-21
14-05-21
27-08-21
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Schoolfotograaf
Een reminder dat dinsdag 30 juni de schoolfotograaf op school komt. Dit jaar zullen alleen de groepsfoto’s
gemaakt worden.

Luizencontrole
We willen jullie er even op attenderen dat er geen luizencontrole meer op school plaats vindt i.v.m. corona.
Willen jullie zelf jullie kinderen thuis regelmatig controleren op luizen? Alvast bedankt!

Afscheid groep 8
De kinderen van de groep 8a en 8b, nemen afscheid van hun basisschoolperiode. Een belangrijk en bijzonder
moment. Het bleek voor de leerkrachten van groep 8 nog best een uitdaging te zijn, om dit afscheid goed te
kunnen vormgeven in Coronatijd. Maar met de nodige aanpassingen is dit zeker gelukt.
Aankomende week staat volop in het teken van afscheidsactiviteiten. Zo gaan de kinderen een film opnemen,
dit ter vervanging van de musical, die voor ouders van groep 8 en kinderen van de school getoond wordt.
Ook vinden er bosspelen, een kanotocht, klimmen in het klimpark en een barbecue plaats.
Op die momenten kunnen de kinderen volop 'het groep 8-gevoel' ervaren. We wensen jullie een fantastische
week toe en zijn erg benieuwd naar jullie acteertalenten!
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