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Beslisbomen neusverkoudheid en vragenlijsten 

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en 
kinderopvang/peuterschool/basisschool vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid 
hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. BOINK (Belangenvereniging van 
Ouders in de Kinderopvang) heeft samen met Jeugdartsen Nederland (AJN) twee beslisbomen en vragenlijsten 
ontwikkeld: de beslisboom voor kinderen van 0 tot 6 jaar; de beslisboom van kinderen van 6 - 12 jaar; een 
vragenlijst. 

Deze beslisbomen en vragenlijst (zie bijlage) bieden handvaten om de beslissing of een kind naar de (peuter)school 
mag komen te kunnen maken. De beslisbomen en vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het 
RIVM en is een leidraad voor medewerkers op de (peuter)scholen. U kunt aan de hand van de beslisboom 
beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. 

Formatie 2020-2021 

In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven dat de groepsindelingen in de week van 29 juni bekend gemaakt 
zullen worden. We houden u dus nog even in spanning….. 

Ook hebben we vorige week bekend gemaakt dat een aantal leerkrachten helaas onze school gaat verlaten. 
Sommige ouders maken zich mogelijk zorgen of we de formatie voor volgend jaar wel rond gaan krijgen. Er is 
echter geen reden om u zorgen te maken. Het komt nu eenmaal voor, vaak aan het einde van een schooljaar, dat 
mensen dichter bij huis willen werken, of een andere uitdaging zoeken. De groepsindelingen en de namen van de 
leerkrachten worden binnenkort bekend gemaakt.  

 

Nieuwe collega, 

Ik ben blij om te mogen melden dat we een nieuwe leerkracht in ons team mogen gaan verwelkomen.  

Haar naam is Anne-Marie Jagga. Zij heeft 17 jaar op een andere SCOH school gewerkt en zij is nu klaar voor een 
nieuwe uitdaging bij ons op school. Juffrouw Anne-Marie komt werken in een van onze kleutergroepen. 

 



Robot Spelen 2020 

Afgelopen woensdag heeft het aller-aller-aller-eerste digitale evenement “Robot Spelen 2020” voor alle 
deelnemende scholen plaats gevonden. En de KANJERS van groep 7 zijn gewoon één van de winnaars. Hoe gaaf 
is dat!. 

CBS De Spiegel krijgt vanuit Stichting 010010 een robotarm en 3D-printer én in het volgende schooljaar een 
workshop door de engineers van Exact, een groot succesvol technologiebedrijf, opgericht door voormalig studenten 
van de TU Delft. En ze hebben ook nog een klassenuitje in het vooruitzicht, verzorgd door hetzelfde bedrijf.  

We zijn juf Petra heel veel dank verschuldigd voor de begeleiding van het project. Op naar volgend jaar!  

 

     
Zomervakantie 
   
De zomervakantie staat voor de deur. Na dit bijzondere schooljaar is iedereen toe aan deze welverdiende 
zomervakantie. Dit jaar zal vakantie alleen wel wat anders dan in andere jaren. We leven in een bijzondere tijd door 
het Coronavirus. We kunnen niet zoals voor de uitbraak zomaar meer alle landen bezoeken. 

De Rijksoverheid zegt dat op vakantie gaan in Nederland kan als je je goed aan de regels houdt, zoals anderhalve 
meter afstand houden. Voor vakantie naar andere landen heeft De Rijksoverheid de verschillenden landen een kleur 
gegeven. Als je op vakantie naar het buitenland gaat, is het advies dat alleen te doen naar landen met code geel. In 
landen met code geel is de situatie bijna hetzelfde als in Nederland. Je hoeft dan als je thuiskomt van vakantie uit één 
van deze landen niet 14 dagen thuis in quarantaine. 

In de bijlage treft u een brief van onze voorzitter College van Bestuur, meneer G. van Drielen. Lees u deze goed door! 

     

 

 



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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