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Afscheid Juf Annelies Janse, leerkracht groep 1-2C 

Juffrouw Annelies neemt afscheid van de Spiegel. Haar vertrek was eerst gepland rondom de herfstvakantie. Sinds 
de school gesloten is, zat juffrouw Annelies thuis. In verband met haar leeftijd en haar gezondheid kon ze helaas, 
na de gedeeltelijke opening van de school, niet voor de klas. Saar was ze erg verdrietig over. 

Na overleg met de school zijn we samen tot de conclusie gekomen dat het voor juf Annelies beter is als ze een paar 
maanden eerder met pensioen gaat. 

Deze week heeft ze afscheid genomen van haar collega’s. Afscheid nemen van de kinderen vindt ze na 40 jaar 
kleuteronderwijs heel erg moeilijk. Daarom heeft ze, met veel pijn in haar hart, besloten om geen afscheid te nemen 
van de kinderen. Dat zullen wij moeten accepteren. 

Als u nog iets aan haar wilt schrijven dan kan dat. Haar e-mail adres blijft tot volgende week nog actief. 

Juffrouw Annelies wordt vervangen door juffrouw Meike Kijvekamp en juffrouw Rita de Jong. 

Het is moeilijk voor ons om haar te zien vertrekken, maar we gunnen het haar van harte. Het was fijn om met 
juffrouw Annelies te mogen werken. 

Schoolreis uitgesteld 

De afgelopen weken hebben we naar alle mogelijkheden gekeken met betrekking tot uitstapjes en de schoolreis. 
Helaas bleek in de afgelopen drie weken dat de ruimte om de schoolreis goed en veilig te kunnen organiseren nog 
ontbreekt. Pretpark Drievliet, de busorganisatie en het RIVM geven het advies om geen schoolreizen te organiseren 
tot en met 28 augustus 2020. De park kan ons dus niet ontvangen. 

Met pijn in ons hart hebben we, in nauw overleg met het stafbureau, daarom de schoolreis van groep 1 t/m 6 op dit 
moment moeten annuleren. 

Volgend schooljaar zullen we (onder voorbehoud op 2 juli 2021) een schoolreis organiseren. De kosten die u voor 
deze schoolreis al hebt betaald blijven gereserveerd op de rekening van de school. Alleen de nieuwe leerlingen die 
net op school zijn zullen de schoolreis kosten nog wel moeten betalen. 

Hebt u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de directeur of 
administratie. 

 

 

 



Aanstaande dinsdag 2 juni geen studiedag 

In de jaarkalender op de website staat dat dinsdag 2 juni een studiedag is. Deze is echter vervallen, de kinderen 
hebben aanstaande dinsdag dus gewoon school!!! 

Afscheid leerlingen groep 8 

Voor het organiseren van het afscheid van de leerlingen van groep 8 hebben we inmiddels een plan bedacht, dat 
past binnen de huidige omstandigheden. We willen onze schoolverlaters natuurlijk een onvergetelijke herinnering 
bezorgen. Alles een beetje anders, maar zeker niet minder leuk of minder bijzonder. Samen sluiten we zo het 
schooljaar en de Spiegeltijd samen goed en fijn af! 

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 21 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 mei 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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