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BIJNA VAKANTIE!
Bijna sluiten wij het schooljaar af. De kinderen zijn op vrijdag 10 juli om 11:45 uur vrij! Het team ruimt
dan nog op om aansluitend met elkaar (op 1,5 meter afstand) te proosten op een welverdiende
vakantie. En die vakantie die gunnen wij jullie ook allemaal. Rust lekker uit, geniet van even geen werk,
geen school en heb het fijn met elkaar. Op maandag 24 augustus zijn wij er weer. Dan openen we met
de kinderen het nieuwe schooljaar. Dat doen we op het plein. Wij nodigen geen ouders uit omdat we
dan geen 1,5 afstand tussen volwassenen kunnen garanderen. Wij plaatsen wel een bericht op
Facebook en maken foto’s uiteraard.

BIBLIOTHEEK
Alle bibliotheekboeken die nog thuis zijn moeten ingeleverd worden zodat wij in het nieuwe jaar weer
goed kunnen starten. Geef ze dus uiterlijk woensdag 8 juli mee. De bibliotheek op school gaat in het
nieuwe schooljaar weer open. Wat dan de maatregelen zijn, laten wij u nog weten.
De vestigingen van de Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame en in Waalre zijn de hele zomer open.
Kun je niet naar de Bibliotheek toe? Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van de mooiste
luisterboeken. Download de gratis app voor tablet of smartphone in de app stores. Registreer je als
gebruiker en krijg toegang tot 3.600 luisterboeken. Kijk ook even naar bijlage over vakantielezen!

NIEUWE SCHOOLJAAR
Brengen / halen
• Wij moeten 1,5 meter afstand garanderen tussen volwassenen. Dat kan niet in de
schoolgangen. Daarom ontvangen wij de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op het achterplein
en de leerlingen van de bovenbouw op het voorplein.
• Bij het naar huis gaan gebruiken wij ook deze pleinen.
• Leerlingen worden weggebracht door één ouder/verzorger. Ouders gaan meteen weg nadat
hun kind op het plein is opgevangen door de leerkracht.
• Wij vragen ouders van leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om hun kind als dat kan zelfstandig
naar school te laten komen en ook zelfstandig naar huis te laten gaan. Bij voorkeur lopend. We
willen zo min mogelijk kinderen in de fietsenstalling.
• Wij vragen ouders om bij de poort 1,5 meter afstand in acht te nemen.
• Alleen ouders van leerlingen uit groepen 1/2 mogen het achterplein betreden om hun kind over
te dragen aan de leerkracht. Let wel op 1,5 meter afstand! Ouders die op het achterplein
komen verlaten het plein door de fietsenstalling.
• Looproutes:
o Leerlingen van de groepen 7 en 8 gebruiken de rechter gele voordeur.
o Leerlingen van de groepen 5 en 6 gebruiken de hoofdingang en die trap.
o Leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan met hun leerkracht via de achteringang en de
trap naar boven.
o Leerlingen van de groepen 1/2 gaan met hun leerkracht via de achteringang naar
binnen.
o
Hygiëne maatregelen
• Wij zorgen nog steeds voor extra schoonmaak van tafels, materialen en klinken.
• Kinderen wordt gevraagd vaker hun handen te wassen en/of hun handen te desinfecteren met
de hygiëneproducten die in de klassen aanwezig zijn.

Continurooster na de herfst
Ruim 70% van de ouders heeft aangegeven een continurooster te willen. Wij streven ernaar dit te
realiseren met ingang van maandag 26 oktober 2020 (maandag na de herfstvakantie). Als dat niet lukt
starten we met een continurooster op maandag 4 januari 2021.
Tot die tijd gaan kinderen maken kinderen die op school (moeten) blijven gebruik van de TSO. Ouders
regelen dit zelf via Korein.

Vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data in 2020-2021
Onderstaand het overzicht dat ook al in Nieuwsbrief #7 stond. Er is één studiedag verschoven. Maandag
24 april is voor kinderen een lesvrije dag en voor leerkrachten een studiedag. Dit betekent dat kinderen
inclusief het weekend en Koningsdag 4 dagen vrij zijn.
Datum
2 oktober 2020
19 t/m 23 oktober 2020
18 december 2020
21 dec. 2020 t/m 1 januari 2021
12 februari 2021
15 t/m 19 februari 2021
22 februari 2021
5 april 2021
24 april 2021
27 april 2021
3 t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
21 t/m 25 juni 2021
23 juli 2021
26 juli t/m 3 september 2021

Omschrijving
Studiedag, kinderen vrij
Herfstvakantie
Lesvrije middag
Kerstvakantie
Lesvrije middag
Voorjaarsvakantie
Studiedag, kinderen vrij
Pasen
Studiedag, kinderen vrij
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Lesvrije week
Lesvrije middag
Zomervakantie

In de vakantie werken wij de kalender op het Ouderportaal bij. Dan ziet u wanneer er informatieavonden, startgesprekken, sportdagen, festiviteiten, schoolreisjes, toetsen etc. gepland zijn.
Bent u nieuw op school? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar toegang tot
Ouderportaal. Hebt u hierover vragen? Bel ons even.

Gymlessen binnen en buiten
In de week van 17 augustus 2020 (een week voordat we weer beginnen) zetten wij het gymrooster op
ouderportaal zodat u weet wanneer uw kind gymles heeft en gymkleding mee moet nemen. Wij mogen
in het nieuwe jaar ook weer gebruik maken van onze gymzaal. Dat doen wij tijdens de lessen van
meneer Bas op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Vakdocenten
Naast een vakdocent voor gym hebben wij ook een vakdocent voor muziek. Amber Zwanenberg gaat
weer starten met live muzieklessen in het nieuwe jaar. Hiervoor wordt net als bij gym een rooster
gemaakt. Dat geldt ook voor technieklessen. Melissa Bouten is opgeleid als Wetenschap & Techniek
coördinator, zij zal technieklessen geven aan leerlingen van groepen 3 t/m 8.

Schoolgids
U hebt allemaal een papieren versie van onze schoolgids, in de vorm van een tijdschrift ontvangen. Alle
informatie die bij die schoolgids hoort, komt op de website. Net als een digitale versie van deze schoolgids.

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL !!
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