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In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de ontwikkelingen op de Paperclip, het 
vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2020-2021. 
 

Actiegroepen op de Paperclip 
Op de Paperclip zijn een aantal onderwerpen die de aandacht verdienen. Om deze onderwerpen goed 
tot hun recht te laten komen hebben wij actiegroepen in het leven geroepen bestaande uit 
leerkrachten. Er is een actiegroep Reggio Emilia, sociaal-emotioneel, ICT, rekenen, tuin en 
leerovereenkomsten. De actiegroepen zetten een tijdspad uit waarin zij een doel willen behalen. 
Iedere vergadering geeft de voorzitter van iedere actiegroep een korte toelichting op de voortgang 
van de actiegroep en nemen zij het team mee in keuzes die gemaakt moeten worden. De 
actiegroepen zullen in de volgende nieuwsbrieven ook u informeren over de vorderingen.  
De actiegroep leerovereenkomsten vraagt actie op korte termijn en zal dit schooljaar worden 
afgerond. Uiteraard zullen wij wel blijven evalueren/borgen. Omdat de actiegroep 
leerovereenkomsten wordt opgeheven maakt dit ruimte voor de actiegroep Engels.  
 

Spelbegeleiding in de kleuterbouw 
Spel is een belangrijk onderdeel in het onderwijs dat wij aanbieden aan kleuters. De 
kleuterleerkrachten willen graag hierin een verdiepingsslag slaan. In het nieuwe schooljaar volgen de 
kleutercollega’s een workshop over spelbegeleiding bij kleuters. Hier zal een vervolg op komen waarbij 
de leerkrachten praktijkervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.  
Daarnaast zijn de collega’s met elkaar aan het onderzoeken hoe de ruimtes nog effectiever kunnen 
worden ingericht zodat het bijdraagt aan spel.  
 

Woensdag 12 augustus 2020 (in de zomervakantie) 
Voor de kinderen is het nog een vakantiedag! Wij zullen op deze dag onze eerste algemene teamdag 
hebben. Voor alle scholen van Vivente geldt dat zij dit schooljaar een beleidsstuk schrijven voor ICT 
begeleidt door O21.  Op 12 augustus zal O21 ons begeleiden met het schrijven van een beleidsstuk 
voor ICT. Daarnaast zullen wij deze dag met elkaar taken uitvoeren voor de school en de dag afsluiten 
als team met een barbecue.  
 
  



Vakantierooster 2020-2021 

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedagen 2020-2021 

Hieronder vindt u de studiedagen van De Paperclip voor het schooljaar 2020-2021. 
Studiemiddag (12.30 – 17.00 uur) Vrijdag 9 oktober 2020 

Studiedag Maandag 30 november 2020 

Studiedag Donderdag 1 april 2021 

Studiemiddag (12.30 – 17.00 uur) Vrijdagmiddag 25 juni 2021 

 

Bericht vanuit ouders 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Emma (uit groep 4) en Sarah (uit groep 3) van Ommen hebben een zusje genaamd Suze. Suze kampt met 

een zeldzame genafwijking, waardoor ze 24/7 per dag hulp nodig heeft. Het gezin wil graag een 

rolstoelbus aanschaffen om Suze te kunnen vervoeren. Om dit te kunnen realiseren verzamelen zij 

kroonkurken (bier dopjes en metalen frisdrank dopjes) om zo een rolstoelbus te kunnen kopen voor Suze.  

Meer informatie vindt u via deze link: 

https://www.zwollenu.nl/actie-voor-ziek-zwols-wonderkindje-

suze/?fbclid=IwAR1ge6acSwb0gJ84St9GX89NyQwARBL-Iv3QViTk7EYoSP_IUx6hXNlsAQc 

Op school is een inzamelpunt voor de dopjes. 

Spaart u mee? 

Namens het team van de Paperclip, 

Judith Meijwaard 

Directeur de Paperclip. 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Goede vrijdag + Tweede paasdag 02-04-2021 05-04-2021 

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart + Vrijdag 13-05-2021 14-05-2021 

Tweede Pinksterdag 24-05-2021 
 

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

https://www.zwollenu.nl/actie-voor-ziek-zwols-wonderkindje-suze/?fbclid=IwAR1ge6acSwb0gJ84St9GX89NyQwARBL-Iv3QViTk7EYoSP_IUx6hXNlsAQc
https://www.zwollenu.nl/actie-voor-ziek-zwols-wonderkindje-suze/?fbclid=IwAR1ge6acSwb0gJ84St9GX89NyQwARBL-Iv3QViTk7EYoSP_IUx6hXNlsAQc

