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Robotica groep 7 

De afgelopen tijd hebben de kinderen van groep 7 spelenderwijs gewerkt aan kennis en vaardigheden van de 
toekomst. Van zelf een klein robotje naar samen een heuse robotica uitvinding maken. Dat verdient natuurlijk een 
prijs en we willen graag meerdere prijzen verdelen onder de verschillende teams. 

Woensdag 24 juni zullen de winnaars bekend worden gemaakt. We gaan duimen voor onze kanjers!!! 

 

               

 

                 

 

 

 



Afscheid van 2 leerkrachten 

Twee van onze collega’s hebben voor volgend jaar een nieuwe uitdaging gevonden. Juf Linda Burger en juf Nathaly 
Everts gaan ons aan het einde van dit schooljaar vrijwillig verlaten. Juf Linda heeft een nieuwe werkplek gevonden 
in de functie van leerkracht op een basisschool niet ver van haar huis. Ze heeft 13 jaar bij ons op school gewerkt. 
Linda is een energieke juf, betrokken bij de kinderen, ouders en collega’s.  

Ook juffrouw Nathaly zal helaas onze school gaan verlaten. Zij gaat op een andere school in Den Haag aan de slag 
als leerkracht. Ook zij heeft 13 jaar bij ons op school gewerkt in allerlei groepen. Juffrouw Nathaly is een heel fijne, 
hardwerkende en kundige collega met hart voor de zaak. 

We zullen beide collega’s erg gaan missen, maar natuurlijk wensen wij hen heel veel plezier en succes in hun 
nieuwe baan. U zult op een later tijdstip nadere informatie ontvangen over de mogelijkheid om afscheid te nemen 
van juf Linda en juf Nathaly. 

Groepsindeling 2020-2021 

Het einde van dit schooljaar komt met rasse schreden naderbij. Op dit moment zijn we druk bezig met de 
groepsindeling voor volgend schooljaar. Altijd weer spannend om te weten bij wie uw kind volgend jaar in de klas 
komt. We vragen u nog even om geduld, in de week van 29 juni zal het de indeling bekend worden gemaakt.  

 

Schooljaar 2020-2021 

Ook al is dit schooljaar nog niet voorbij, toch worden er al afspraken gemaakt voor het komende schooljaar. 
Onderstaande informatie betreft de vakanties en de overige vrije dagen.  

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende roosters vastgesteld: 

Vakantie: 

Data Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag 15 september 2020  

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

Eerste schooldag na de zomervakantie: 30 augustus 2021 

 

Margedagen:  

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

Margedag 1 28 oktober 2020 Groepen 1 t/m 4 zijn vrij 

Margedag 2 13 januari 2021 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 SCOH studiedag Alle SCOH scholen zijn vrij 

Maandag 28 september 2020 Ouder-Kind gesprekken Alle kinderen zijn vrij 

Vrijdag 27 november 2020 Studiedag 1 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 29 januari 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrije middagen: 

4 december 2020 In verband met Sint 

18 december 2020 In verband met Kerst 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 
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