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De zomervakantie zit er weer op en we hopen 

dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 

gehad. Het team is donderdag gestart met de 

eerste studiedag. “Hoe leren kinderen?” stond 

hierin centraal.  

In deze eerste nieuwsbrief veel praktische 

informatie zoals het vakantierooster en 

studiedagen, het gymrooster en informatie 

over de schoolfotograaf. 

Wij zijn in ieder geval klaar om maandag 31 

augustus te starten en we hebben er zin in! 

 
                                   
 
 
VAKANTIEROOSTER 2020-2021 
 
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 1-1-21 
Voorjaarsvakantie 22-2-21 t/m 26-2-21 
Goede Vrijdag en Pasen 2-4-21 t/m 5-4-21 
Meivakantie 26-4-21 t/m 7-5-21 
Hemelvaartsdagen 13-5-21 t/m 14-5-21 
Pinksteren 24-5-21 
Zomervakantie 19-7-21 t/m 27-8-21 
 
studiedag 1 / woensdag 23 september 2020 
studiedag 2 / vrijdag 13 november 2020 
studiedag 3 / vrijdag 19 februari 2021 
studiedag 4 / maandag 7 juni 2021 
 
Dit rooster vindt u ook terug op onze website 
en in onze schoolapp. De kalender zal de 
komende weken worden gevuld. 
 
 
 
 
 
 

GYMROOSTER 
Hieronder vindt u het gymrooster voor de 
groepen 3 t/m 8.  

maandag 

tijden groepen 

08.30 – 9.30 uur 7 en 8 

9.30 - 10.30 uur 3 en 4 

10.30 - 11.30 uur 5 en 6 

 
De gymlessen worden verzorgd door Jan 

Donker, vakdocent gym. De leerlingen van 

groep 7/8 worden om 8.30 omgekleed in de 

gymzaal verwacht. Om 8.20 uur is de meester 

daar om de deur te openen zodat de 

leerlingen zich kunnen omkleden.  

De leerlingen van groep 5/6 zijn om 9.30 uur 

omgekleed en klaar om te starten en dit geldt 

ook voor groep 3/4 om 10.30 uur. Dit om een 

effectieve gymtijd van een uur te willen 

borgen. 

De leerlingen gymmen in sportkleding en 
hebben sportschoenen met witte (lichte) 
zolen die NIET buiten gedragen zijn of worden. 
De leerlingen met wat langer haar worden 
verzocht dit tijdens de lessen in een staart of 
vlecht te dragen.  
 
Groep 1/2 gymt in de gymzaal op school. 
Hiervoor hebben ze speciale gymschoenen 
nodig, schoenen zonder zwarte zool die niet 
buiten gebruikt zijn! 
  
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven die 
zijn voorzien van naam. De schoenen blijven 
op school! 
 
Let op: a.s. maandag, de eerste schooldag 
starten we op school en hebben alle groepen 
nog geen gym! 
  
 



       

 
   

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Net als afgelopen jaar komt de 
schoolfotograaf vroeg in het schooljaar; 
namelijk woensdag 9 september. 
Ook dit jaar is het mogelijk een gezinsfoto met 
broertje(s) en/of zus(jes) van buiten de school 
te laten maken. Dit gebeurt na schooltijd van 
14.15 uur tot 15.00 uur en is alleen mogelijk 
op afspraak.  
Afspraak maken kan via mail; 
mverhoeff@o2a5.nl. Zou u in deze mail uw 
volledige naam, naam en groep van uw 
(oudste) kind en telefoonnummer willen 
vermelden?  
 
KALENDER 
31 augustus 
Eerste schooldag 
9 september 
Schoolfotograaf 
23 september 
Studiedag 
Week 39 en 40 
Afname Citotoetsen 
Week 41 en 42 
Oudergesprekken 
30 september 
Start Kinderboekenweek              
19 t/m 23 oktober      
Herfstvakantie  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLAPP 
Momenteel heeft meer dan de helft van de 
ouders/verzorgers van de leerlingen op onze 
school de schoolapp geïnstalleerd op hun 
telefoon. Heeft u dit nog niet gedaan dan 
verzoeken wij u dit alsnog te doen. Hieronder 
ziet u hoe u dit kunt doen. Mocht het toch niet 
lukken dan willen wij u natuurlijk altijd verder 
helpen. 
 
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u 
‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de 
Google Play Store (Android). Nadat u deze 
gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. 
Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op 
deze wijze installeert u onze school app op uw 
telefoon. 
 
Daarna krijgt u de vraag om een login voor 
uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag 
een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen 
gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van 
het BSN nummer en de geboortedatum van 
uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw 
kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen 
koppelen aan uw account. 
 
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw 
e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer 
u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens 
kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu 
toegang tot alle buttons in de app (zonder 
inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er 
een aantal buttons gefilterd op klas 
gerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de 
klassenpagina’s en fotoalbums van de groepen 
waar u een kind (of kinderen) in heeft zitten. 
 
 
 
 
 
 


