V

VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Vakantie
Herfstvakantie
19-10 t/m 23-10-20
Kerstvakantie
21-12 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02-21
Paasweekend 02-04-21 t/m 05-04-21
Koningsdag
27-04-21
Meivakantie, incl. Hemelvaartsdag26-4
t/m 07-05-21
2e Pinksterdag 24-05-21
Zomervakantie 17-07 t/m 27-08-21
Studiedagen: (alle leerlingen vrij)
30 november + 1 december
11 januari
1 + 2 februari
24 + 25 juni
16 juli

NIEUWSBRIEF
20 november
Geachte ouders/verzorgers,
Inmiddels is Sinterklaas in het land! De school is
gezellig versierd en samen volgen we de
ontwikkelingen via het sinterklaasjournaal. De intocht
en de kerstvieringen gaan op een Corona
verantwoorde manier plaatsvinden. We houden u op
de hoogte.

V

Activiteiten voor ouders:

Sint in zijn kantoor
Gewonnen!
Leerlingen van de Vuurvliegjes uit groep 2, 3 en 4
hebben meegedaan met een wedstrijd van de Plus
supermarkt. 300 scholen hebben meegedaan met
deze natuurwedstrijd over bijzondere blaadjes.
Onze school heeft gewonnen!
Vrijdag 27 november gaan deze leerlingen met de
boswachters en juf Krijtenburg naar het bos.
Gefeliciteerd en geniet van deze dag!
Op de koffie
Vanmorgen hebben we gezellig met een kopje koffie
gesproken over de nieuwste schoolontwikkelingen. De
aanwezige ouders gaven aan blij te zijn met alle
veranderingen.
Verder hebben we gevraagd naar wensen vanuit de
ouders voor invulling van de (ouder)bijeenkomsten.

De belangrijkste zaken:
• Opvoed cursus
• Kennismaken met de specialisten van de school (rekenen, taal, gedrag en IB)
• Taalmethode informatie
Hebt u nog aanvullingen?
Laat het ons weten!!!!

Bij de administratie kunt u de Ooievaarspas laten scannen. Dit is erg nodig want zo
kunnen we de activiteiten (zoals sint en kerst) die niet door de overheid vergoed
worden toch laten doorgaan. Alvast bedankt!
Kinderen die te laat komen halen een briefje bij de administratie. Er komen steeds te
veel kinderen te laat, wilt u er ook op letten?! Te veel tijd missen betekent
achterstand oplopen.

rekenen met kruidnoten

