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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

24 augustus : start schooljaar 2020-2021 

 

 

IEDEREEN WEER GEZOND TERUG NA DE ZOMER!  
Robert Joosten 

 

In de afgelopen dagen heb ik het meermaals aangehaald en zeg het toch weer opnieuw: iedereen - 

team, ouders, opa’s, oma’s, verdere familieleden en kennissen - bedankt voor flexibiliteit, volhouden, 

positief meedenken en het zorgen voor elkaar dit schooljaar.  

 

Op 24 augustus start het nieuwe schooljaar. Ik ga er vanuit iedereen weer gezond te mogen begroeten. 

We hanteren in de eerste schoolweken dezelfde afspraken als die we in de afgelopen weken gehanteerd 

hebben. 

Mocht er vanuit het RIVM andere regels uitgevaardigd worden, communiceren we dit zo snel als 

mogelijk. 

 

Maar voor nu: Fijne tijd gewenst! 
 

 

(VAKANTIE-)ACTIVITEITEN VANUIT DE BIBLIOTHEEK 
Leesconsulente Carla Driessen 

 

Inleveren van biebboeken 

Verschillende ouders hebben een e-mailtje gehad over boeken die wel ingeleverd zijn op school, maar 

nog niet zijn gescand door Carla. Krijgen jullie als ouders hierover een e-mail, dan kan deze genegeerd 

worden. Biebboeken die nu nog thuis zijn, kunnen in Horst bij de bibliotheek worden ingeleverd. Tot 7 

september is er geen boete! 

 

Vakantielezen 

Fijn dat jullie mee gaan doen met Zomerlezen! Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie 

niet lezen, na de vakantie een terugval (de zomerdip) in hun leesontwikkeling hebben. Daarom is het 

belangrijk om leerlingen te stimuleren om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Al een paar jaar 

wordt het project Duik met een boek de zomer in! succesvol uitgevoerd op verschillende basisscholen. 

Deelname aan dit project houdt het leesniveau op peil of zorgt zelfs voor verbetering. 

 

Zie ook dit promotiefilmpje. Veel leesplezier voor iedereen! 

 

                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=Vabpp3H7D5Y
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN IN 2020-2021 
Robert Joosten 

 

Vakanties en vrije dagen zijn als volgt gepland voor het komende jaar: 

 

● 24 augustus 2020 : eerste schooldag 
 

● 19 oktober -> 23 oktober 2020 : Herfstvakantie 
● 21 december -> 1 januari 2021 : Kerstvakantie 
● 1 februari 2021 : Gekke Maondaag 
● 15 februari -> 19 februari 2021 : Carnavalsvakantie 
● 5 april 2021 : 2e Paasdag vrij 
● 3 mei -> 12 mei 2021 : Meivakantie 
● 13 mei 2021 : Hemelvaartsdag 
● 14 mei 2021 : Vrije dag na Hemelvaartsdag 
● 24 mei 2021 : 2e Pinksterdag vrij 
● 26 juli -> 3 september 2021 : Zomervakantie (23 juli 2021: laatste schooldag) 

 

Studiedagen (TOS) van het team: kinderen zijn vrij. 

● Dinsdag 6 oktober 2020 
● Maandag 9 november 2020 
● Donderdag 14 januari 2021 
● Dinsdag 2 februari 2021 
● Maandag 29 maart 2021 
● Woensdag 2 juni 2021 

 

 

WAT FIJN OM JULLIE TE MOGEN VERWENNEN 
Werkgroep Evenementen en Team 

 

Onze jaarsluiting hebben we niet kunnen vieren zoals we dit gewend zijn. Maar we zouden de 

Samensprong niet zijn als we hier geen oplossing voor zouden vinden. 

We hebben veel voorpret gehad aan het voorbereiden van deze actie, aan het bezorgen van de attenties 

zoveel te meer. 

 

Geniet van de komende tijd en blijf gezond! 

 

Zie Facebook voor de volledige reportage: 

https://www.facebook.com/Obs-de-Samensprong-934564956631777/ 

 

 

                                                                         

https://www.facebook.com/Obs-de-Samensprong-934564956631777/
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