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AGENDA
1 juni
2 juni
15 juni
19 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
1 juli
3 juli

Pinksteren vrij
Gewone lesdag, geen studiedag
MR-vergadering
Rapport mee
Oudergesprekken avond (videobellen, uitnodiging volgt nog)
Afscheid juf Anne-Marie
Doordraaimoment naar nieuwe groep/juf
Oudergesprekken middag (videobellen, uitnodiging volgt nog)
Afscheid groep 8
12.00 uur start zomervakantie!

De volgende data zijn nog onder voorbehoud
8 juni
Volledige opening scholen (afwachten persconferentie 2 juni)
11 juni
Start schoolzwemmen groep 4 t/m 8
10-11-12 juni
Kamp groep 7-8

Van het team

Het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs mogen vanaf 8 juni weer volledig
open, tenzij blijkt uit onderzoeken dat het niet verantwoord is. De overheid houdt de
ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment nauwlettend in de gaten. Op basis
daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs haar deuren
volledig opent op 8 juni. Wanneer wij meer duidelijkheid hebben informeren wij u.
Kiva-school
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we op school met de KiVa-methode. De
kinderen leren zo allerlei sociale vaardigheden en we gaan veel met de kinderen in gesprek
over wat al goed gaat en wat nog beter kan in de klas.
We zijn erg enthousiast over deze klassenvergaderingen: de kinderen zijn betrokken en voelen
zich verantwoordelijk om het samen fijn te maken op school. Vorig schooljaar hebben we als
school het certificaat voor KiVa-school behaald. Ook nu hebben we als school weer kunnen
aantonen te voldoen aan de eisen om opnieuw twee jaar een gecertificeerde KiVa-school te
zijn. De komende jaren zetten we de methode voort om er met z’n allen voor te blijven zorgen
dat ieder kind het fijn heeft bij ons op school.

Klasbord

Wij kregen het bericht dat Klasbord geen pushmelding meer verzendt bij het plaatsen van een
nieuw bericht door de leerkracht. Wij snappen dat dit heel vervelend is omdat u hierdoor
misschien berichten heeft gemist. In plaats van een pushmelding kunt u een e-mail ontvangen
bij een nieuw bericht op Klasbord. Dit moet u dan wel zelf wijzigen in de instellingen.
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Schoolzwemmen

Als de school op maandag 8 juni weer volledig open gaat dan start groep 4 t/m 8 met het
schoolzwemmen. Het schoolzwemmen bestaat uit 3 keer. Het schoolzwemmen is op de
donderdagmorgen van 11.10 t/m 11.40 uur. Het zwemmen zal gebeuren onder toezicht van
een vakleerkracht en de groepsleerkrachten van groep 4 t/m 8.
Wilt u op de volgende data uw kind zwemspullen meegeven?
 Donderdag 11 juni
 Donderdag 18 juni
 Donderdag 25 juni
De gymles van de donderdagmiddag vervalt als er ’s morgens wordt gezwommen. Groep 1/2/3
heeft net als altijd gewoon gym op de donderdag.

Overblijven

Wij hopen dat de scholen op maandag 8 juni weer volledig open gaan. De kinderen zullen dan
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag weer tot 14.45 uur naar school toe gaan. Dat
betekent dat we ook weer gaan starten met het overblijven.
Hoe gaan we dat doen? Omdat we geen ouders in de school mogen toelaten eten de
leerkrachten om 12.00 uur met de kinderen in de klas. Rond 12.15 uur sturen de leerkrachten
de kinderen naar buiten. Buiten vangen de overblijfouders die ingepland staan volgens het
rooster (zie bijlage) de kinderen op tot 12.45 uur. Die tijd dat de kinderen buiten zijn, zullen
de leerkrachten beneden in de hal een broodje eten.

Verjaardag vieren

Vanaf 8 juni hopen we met alle groepen weer op school te starten. We willen dan ook weer
starten met het vieren van de verjaardagen in de groepen. Omdat er veel verjaardagen nog
gevierd zullen worden, vragen we jullie om even met de groepsleerkracht af te stemmen
wanneer uw zoon/dochter kan trakteren. Willen jullie bij het trakteren rekening houden met
het volgende:
 We geven een grote voorkeur aan voorverpakte traktaties: een traktatie dat in de
winkel al voorverpakt wordt verkocht (dus liever niet zelf thuis iets verpakken of
maken).
 De kinderen kunnen alleen trakteren aan de kinderen in hun eigen groep. Ze kunnen
niet met de kaart rond langs de leerkrachten.

Afscheid groep 8

Het afscheid van groep 8 gaat door maar wel iets anders dan
dat u van ons gewend bent. In verband met de corona
maatregelen mogen wij helaas niet alle ouders van de school
uitnodigen om bij dit speciale moment aanwezig te zijn. De
ouders en broers/zussen van de leerlingen van groep 8 zijn
natuurlijk wel hierbij welkom! Wij zullen ervoor zorgen dat er
gepaste afstand is.
Het afscheid is op woensdagochtend 1 juli om 10.30 uur. Om 10.15 uur gaan de deuren
van het dorpshuis open, u bent dan van harte welkom. De zomervakantie voor de leerlingen
van groep 8 start na het afscheid!
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Vakantierooster 2020-2021

Onze MR heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken in meedenken en overleg. Via deze
weg wil ik ze daarvoor nogmaals bedanken. Ook het vakantierooster voor het nieuwe
schooljaar hebben zij besproken. Via deze weg wil ik u hier vast over informeren.
Studiedag

Woensdag 23 september

Studiedag

Vrijdag 9 oktober

(kinderen hele dag vrij)
(kinderen hele dag vrij)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag

Maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober
Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari
Woensdag 10 februari

(kinderen hele dag vrij)

Studiemiddag

Dinsdagmiddag 16 februari

Voorjaarvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Koningsdag

Maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari
Vrijdag 2 en maandag 5 april
Dinsdag 27 april

Meivakantie
2e Pinksterdag
Lierderholthuisfeest/ Studiedag

Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Maandag 5 juli

Zomervakantie

Maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus

(foekepot, kinderen zijn de middag vrij)

(kinderen vrij)

(kinderen hele dag vrij)

Schoolplein

De boomstammen die de scheiding tussen het
speelzand en de tegels op het plein gaan vormen zijn
voor de corona tijd al opgehaald. Ze liggen klaar om
ingegraven te worden. Welke ouders willen hierbij
helpen? Dit moet op 1.5 meter afstand, maar volgens
mij is dat wel te doen. Wil je hier bij helpen dan graag
een berichtje naar juf Manon A (m.vanasselt@catent.nl).
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