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Vakantie
De zomervakantie is aangebroken. Heerlijk, even zes weken niks. De batterijtjes opladen, plezier maken, van je
gezin genieten, in het zonnetje zitten, zwemmen, varen, genieten van het campingleven, oude bekenden weerzien
ect.
Welke maatregelen na de zomervakantie op school en rondom de school worden gehanteerd na de zomervakantie
dat weten we nog niet.
In de laatste week van de zomervakantie krijgt u van ons belangrijke informatie over alle maatregelen. Het is nog
steeds onzeker of de ouder na de zomervakantie wel of niet de school binnen mogen komen of op het schoolplein
aanwezig zijn..
De school zorgt wel dat de Spiegelstraat afgesloten blijf in de periode dat de kinderen naar school gebracht
worden en van school opgehaald worden.
Brief over de zomervakantie van onze voorzitter van bestuur
Als de bijlage ontvangt u van ons een brief over reizen in de zomervakantie en de richtlijnen van het kabinet.
Onlangs is vanuit SCOH hierover al een brief verstuurd, maar in de tussentijd zijn de richtlijnen weer wat gewijzigd.
Daarom deze aangepaste brief.
Overblijf
U ontvangt van ons in de laatste zomervakantieweek zeer belangrijke brief over het overblijven in het nieuwe
schooljaar. Lees a.u.b de brief zorgvuldig door.
Kennismaken met de nieuwe juf
Afgelopen donderdagmiddag
hebben de kinderen kennisgemaakt
met hun nieuwe groep, lokaal en juf.
Dat was wel een beetje spannend
maar ook wel heel leuk!

Afscheid van groep 8
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid van de groep 8 gehad.
In kleine bescheiden groepjes hebben we de afscheidsspeech gehouden en de kinderen hebben nog een
schoolcadeautje gekregen.

Presentatie groep 6
Een aantal leerlingen uit groep 6 hebben in de afgelopen paar weken
gewerkt aan een geweldige project “Museum van architectuur”.
Afgelopen donderdagochtend hebben ze hun project aan de hele klas
gepresenteerd. Hun presentatie was heel erg leerzaam en interessant.
Ze hebben ons via een Minecraftspel op reis meegenomen:
ontwikkeling van architectuur vanaf oertijd tot vandaag”.
De laatste werkdagen van de collega’s
Dag meester Tim, juffrouw Priya, Linda, Nathalie en Kim. We zullen jullie erg missen.
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Overig:
Emira Bilkic:
Marisca Hiwat:
Meike Kijvekamp
Arrienne Ouwehand
Ilse Geerlings
Aukje Hofman:
Ilse Geerlings,
Stephanie van Hessen
Justyna Graj Peuters
Petra Oosterwijk
Rita de Jong:
Linda Hagemans:
Marcel Sluiter:

Grethe Bolhuis
Anne-Marie Jagga
Jeannette de Kort
Ondersteuning Rita de Jong
Mariska Kartopawiro
Meike Kijvekamp
Claudia Zuiderwijk
Denice Metselaar
Ondersteuning Tira de Jong
Lisanne Heiningen
Denice Metselaar
Arrienne Ouwehand
Saskia Steggerda
Monique de Haan
Saskia Steggerda
Ingrid Leeflang
Petra Oosterwijk
Greetje Moonen
Mariska Hiwat

directeur
2 dagen IB (midden en bovenbouw)
1 dag IB-er onderbouw (Peuterschool+ groepen 1,2 en 3)
Bovenbouw coördinator
Onderbouw coördinator
gymdocent en ICT-coördinator
peuterleidster
peuterleidster
peuterleidster
oudercoördinator
ondersteuning onder- en middenbouw
administratief medewerkster
conciërge

De laatste brief die u van ons krijgt eindigden wij met de regel:

“We hopen dat iedereen gezond is en blijft, en dat we na de zomervakantie alle
kinderen weer op school kunnen ontvangen, om samen met plezier een nieuwe
schooljaar in te gaan”
Vakantie:
Data

Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag
15 september 2020
Herfstvakantie
19 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen
2 april 2021
Meivakantie
26 april 2021
Hemelvaart
13 mei 2021
Pinksteren
24 mei 2021
Zomervakantie
19 juli 2021
Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021

23 oktober 2020
1 januari 2021
26 februari 2021
5 april 2021
7 mei 2021
14 mei 2021
27 augustus 2021

Margedagen:
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn nog 2 margedagen vastgesteld, dagen waarop zij vrij zijn.
Margedag 1
Margedag 2

28 oktober 2020
13 januari 2021

Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
Groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Studiedagen:
De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als volgt ingepland:
Maandag 14 september 2020
Maandag 28 september 2020
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 9 juni 2021
Vrijdag 25 juni 2021

SCOH studiedag
Ouder-Kind gesprekken
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5

Alle SCOH scholen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij
Groepen 1 t/m 8 zijn vrij

Vrije middagen:
4 december 2020
18 december 2020
16 juli 2021

In verband met Sint
In verband met Kerst
In verband met de zomervakantie
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