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ALGEMEEN 

TROPICAL PARTY 
Het team kwam vanochtend vroeg op school om alles klaar te zetten voor het tropische feest en 
toen wachtte ons een grote verrassing: er hing een groot spandoek aan de school, het hek was 
versierd met al onze namen en iedereen kreeg een zonnebloem. Dit allemaal namens u als 
ouders/verzorgers! Ontzettend bedankt hiervoor!!!! 
 
Het tropisch feest was een groot succes! De tropische regenbuien die we af en toe hadden hinderde 

niet en pasten perfect bij het thema 😉  
Alle kinderen hebben ook nog genoten van een ijsje, gesponsord door: 
“Eataly, ambachtelijk Italiaans ijs”! 
Hieronder een kleine impressie van de dag 

 
 

 
 

 
 
 
 
PERSONEEL 
Hoera! Juf Anne is zwanger van haar tweede kindje!!  
Anne is eind januari uitgerekend en zal met de kerstvakantie met verlof gaan.  
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KLASSENOUDERS  
Wij willen alle klassenouders, biebouders en oma’s heel hartelijk bedanken voor al 
hun hulp en inzet voor de school tijdens dit schooljaar. Ondanks de Coronaperiode 
hebben wij altijd op u kunnen rekenen en dat waarderen wij zeer!  
  
ZOMERVAKANTIE 
Voor de kinderen begint morgen de zomervakantie vanaf 12.00 uur. Volgende week zijn er nog 
enkele leerkrachten op school en daarna begint ook voor hen de zomervakantie. Wij willen alle 
leerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s) een hele fijne en zonnige vakantie toewensen! 
Wij zien de leerlingen graag terug op maandag 31 augustus 2020! 
  
IN GEVAL VAN NOOD 
In geval van nood is de school in de zomervakantie te bereiken op het telefoonnummer 06-
17074378 (dit is het tijdelijke nr. school). 
 
LEERPLICHT 
Van de leerplichtambtenaar ontvingen wij het volgende bericht; 
Wanneer u op vakantie bent geweest in een risicogebied en uw kind kan wegens thuisquarantaine 
niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit betekent dat uw kind zonder geldige 
reden niet op school is. Dit verzuim wordt gemeld bij leerplicht.   
 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

Schoolvakanties  
Herfstvakantie                                            maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020                   
Kerstvakantie                                              maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021      
Krokusvakantie                                           maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021                   
Pasen                                                            maandag 05 april 2021 
Koningsdag                                                  dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie                                                maandag 3 mei 2021 t/m 07 mei 2021 
Hemelvaart                                                  donderdag 13 mei 2021  
Pinksteren                                                    maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie                                            maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
Vrijdag 17 juli zijn de leerlingen om 12.00u uit en dan begint de zomervakantie! 
 

  

STUDIEDAGEN 2020-2021 
Studiedagen zijn professionaliseringsdagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen.  
Dit jaar zijn de volgende studiedagen vastgesteld. 
Maandag 26 oktober, vrijdag 4 december vanaf 12.00 uur, vrijdag 19 februari, maandag 22 maart, 
vrijdag 2 april, maandag 26 april, woensdag 12 mei, vrijdag 14 mei, donderdag 01 juli, vrijdag 02 juli. 
 
Alle vakanties en studiedagen kunt u ook terug vinden in de schoolapp (Social schools) en op de 
website.  
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ALGEMENE INFORMATIEAVOND  
Wij willen u vast attenderen op de algemene informatieavond maandag 7 september van 19.00 uur 
tot uiterlijk 20.30 uur. Na het algemene gedeelte waarbij de nieuwe leerkrachten, de voorzitter van 
de MR en een vertegenwoordiger van de Brede School zich aan u voorstellen, gaat u naar de groep 
van uw kind voor informatie over het onderwijs voor komend schooljaar. Mocht u meerdere 
kinderen op school hebben; een hand-out met informatie wordt via de schoolapp aan u gestuurd. 
 

BERICHT VAN MEESTER BERT 
Beste mensen wat vliegt de tijd!  
Waar kan het nu beter over gaan dan over afscheid.  
Afscheid van een bewogen schooljaar,   
maar we hebben het om gekregen met elkaar!  
Het belangrijkste wat blijft beklijven   
is dat we allen gezond wisten te blijven.  
Dat was immers maanden geleden nog maar de vraag;  
het  beruchte virus bleek een heuse plaag.  
De school zelfs enige tijd dicht,  
daar werden wij immers toe verplicht...  
Die maanden kwamen om zoals u nog weet,  
met gelukkig vrijwel nergens persoonlijk leed.  
Voor zover ik het nu overzie,  
gaan we allemaal gezond en wel met vakantie!  
Waarheen is natuurlijk een ander punt;  
een vliegtuig pakken lijkt me in deze tijd nog een gevaarlijke stunt...  
Dus blijft u in eigen land, achtertuin of misschien op het balkon:  
Hopelijk schijnt voor u allen de komende weken de zon!  
  
Ook nemen we afscheid van groep acht,  
die een geweldige musical op de planken bracht.  
Is het voortgezet onderwijs voor sommigen misschien te veel,  
ze kunnen altijd nog  – zoals dat heet – aan het toneel!  
Daarnaast wil ik hier ook nog even stilstaan,  
bij de kinderen en juffen  die  van onze school gaan.  
Hopelijk krijgen ze het elders net zo leuk als hier,  
want mensen, wat hadden we weer veel plezier!!!  
Met datzelfde plezier zie ik graag iedereen begin september terug,  
want voor je het weet is ook deze vakantie weer achter de rug! 

 

UIT DE BOUWEN/GROEPEN 
AFSCHEID VAN GROEP 8 
N8 van 8 

Vrijdag 10 juli heeft groep 8 een nachtje op school 
geslapen. Allerlei activiteiten zoals verstoppertje, buiten 
spelen, disco & film hebben de leerlingen gedaan. Na 
een korte nacht hebben de leerlingen genoten van een 
heerlijk ontbijt voordat ze weer huiswaarts keerden om verder uit te rusten (slapen).  
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Musical  
Wat hebben wij genoten van de musical die de 
leerlingen van groep 8 hebben opgevoerd onder de 
bezielende leiding van meester Arjen!  
 
Uitzwaaien groep 8 

Woensdag hebben wij met de hele school de leerlingen van groep 8 
‘uitgezwaaid’! We hebben voor ze gezongen en daarna zijn ze onder een 
erehaag doorgelopen!     
 
Wij wensen de kinderen veel succes op 
hun middelbare school!! 

 
 
   

VERJAARDAGEN 
1 augustus Krijn gr. 5 11 augustus Tyrell gr. 1/2a  
3 augustus Jelte gr. 1/2a 12 augustus Tobias gr. 4a  
4 augustus Merel gr. 1/2c 12 augustus Rayan gr. 5  
5 augustus Julian gr. 8 12 augustus Jason gr. 1/2a  
5 augustus Ioanna gr. 1/2c 13 augustus Hiske gr. 4a  
5 augustus Tunahan gr. 5 14 augustus Evelyn gr. 1/2a  
6 augustus Tyrese gr. 5 19 augustus Ids gr. 5/6  
6 augustus Iza gr. 1/2c 23 augustus Ensar gr. 4a  
6 augustus Elon gr. 4a 23 augustus Tess gr. 3a  
8 augustus Ines gr. 1/2a 
8 augustus Sven gr. 5 
8 augustus Femke gr. 3a 
9 augustus Vivia gr. 5 
9 augustus Yigit gr. 1/2a 
10 augustus Viggen gr. 1/2c 
 

23 augustus Saar gr. 5 
24 augustus Luna gr. 5/6 
24 augustus Wimmy gr. 4a 
27 augustus Sara gr. 1/2a 
29 augustus Alyssa gr.3a 
30 augustus Amber gr. 6 
30 augustus Angelo gr. 5/6  

 

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN VAN AUGUSTUS EN WENSEN HUN EEN HELE FIJNE VERJAARDAG!! 

 

AGENDA 
Augustus 2020  

18 juli t/m 30 augustus   
28 augustus  
31 augustus  
31 augustus  

Zomervakantie 
Kennismakingsmomentje nw kleuters  
1e schooldag 2020-2021 
Nieuwsbrief september uit  

Wij wensen ieder een hele fijne zomervakantie en tot ziens 
op maandag 31 augustus!!! 
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