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Van de directie. 
Dit schooljaar was toch wel een zeer bijzonder jaar. Wij zijn erg blij over hoe het op onze school is 
verlopen. Er zijn ook zeer veel positieve reacties van ouders en externen geweest. Daar mogen we 
met en voor elkaar trots op zijn! Langs deze weg (nogmaals) onze dank voor uw zeer positieve 
medewerking en inzet, met name in de ‘thuiswerkperiode’. 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen dat we volgend schooljaar starten met het continurooster. 
De schooltijden worden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:30 uur. Woensdag 8:30-
12:00 uur. De kinderen lunchen, net als in de huidige periode, in de groep en spelen daarvoor of 
daarna een half uur buiten. Het is fijn dat we er in de afgelopen periode al zulke positieve ervaringen 
mee hebben gehad. Dit zetten we voort in volgend schooljaar. 
 
Zoals het er nu uitziet zullen we volgend schooljaar nog verder ‘moeten’ met de organisatie van de 
school zoals het nu is. Dit betekent dus, onder andere, dat de ouders buiten het schoolgebouw en -
plein blijven. Mocht u uw kind moeten helpen met de fiets kunt u vanaf het zijpad (naast de 
natuurtuin) even het schoolplein op om vanaf daar uw kind te helpen met bijvoorbeeld het op slot 
zetten van de fiets. Mochten er (vanuit de overheid) veranderingen komen dan laten we u dat 
vanzelfsprekend weten. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we enthousiast melding gemaakt over het kennismakingsmoment in 
de nieuwe groep van de kinderen op vrijdag 28 augustus. De komende tijd zal de 1,5 meter regel nog 
wel blijven en betekent dit dat ouders dus niet in de school kunnen komen. Wel vinden we het 
belangrijk dat de kinderen, voordat het nieuwe schooljaar begint, alvast een kijkje in hun nieuwe 
groep kunnen nemen. Daarom blijft het kennismakingsmoment op vrijdag 28 augustus voor de 
kinderen van 16:15-17:00 uur. 

Jaarkalender 
Begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de papieren jaarkalender. Hieronder vindt u alvast een 
overzicht van de vakanties en studiedagen in schooljaar 2020-2021. 
 
Vakanties. 
Herfstvakantie  19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 
Goede vrijdag  02 april 2021 
Pasen   05 april 2021 
Meivakantie  26 april 2021 t/m 07 mei 2021 
Hemelvaart  13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren  24 mei 2021 
Zomervakantie  19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 
 
Studiedagen. 
Maandag 26 oktober 2020 
Vrijdag 11 december 2020 
Woensdag 27 januari 2021 
Donderdag 25 maart 2021 
Dinsdag 1 juni 2021 
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Gymrooster. 
Onderstaand het gymrooster voor schooljaar 2020-2021. Wanneer uw kind begint met gym is het de 
bedoeling dat u uw kind brengt naar de gymzaal aan de Lijnbaan. Wanneer uw kind als laatste groep 
gymt haalt u uw kind op bij de gymzaal. Kinderen die naar de BSO gaan, worden door de 
(gym)leerkracht gebracht. 
 
Maandag. 
8:30-9:15 uur  groep 8 
9:15-10:00 uur  groep 6/7 
10:00-10:45 uur groep 5/6 
10:45-11:30 uur groep 4 
13:00-13:45 uur groep 3 
13:45-14:30 uur groep 1-2A 
 
Vrijdag. 
8:30-9:15 uur  groep 1-2B 
9:15-10:00 uur  groep 3 
10:15-11:00 uur groep 4 
11:00-11:45 uur groep 5/6 
13:00-13:45 uur groep 6/7 
13:45-14:30 uur groep 8 

Van de Drie Ballonnen. 
Op de BSO zijn de voorbereidingen voor de vakantie in volle gang! We gaan in 6 weken de wereld 
rond: Engeland, Spanje, Griekenland, Frankrijk, Australië en Italië worden door ons bezocht, met 
natuurlijk allerlei leuke activiteiten, workshops, lunches, en een hoop plezier! 
We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een paar kinderen die na de vakantie groot 
genoeg zijn om thuis te blijven na schooltijd, en niet meer naar de BSO komen. 
En er is ook een aantal kinderen doorgestroomd naar de goudstaven (de 7+ groep). Bij de 
zilverstukken( 4+) ook een hoop nieuwe gezichten. We gaan er natuurlijk met elkaar een leuke BSO-
tijd van maken!  
Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie en hopen jullie daarna allemaal weer uitgerust te 
zien! 

Schoolfotograaf. 
Alvast ter info: volgend schooljaar is, als de situatie het toelaat, de schoolfotograaf op vrijdag 25 
september 2020. Meer informatie ontvangt u in het volgende schooljaar. 
 

Een zeer fijne vakantie gewenst en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar!  

Team IKC Noordeinde 
 

 


