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Start school 
Afgelopen maandag is de school voor het eerst sinds ongeveer twee maanden weer open gegaan. In 
die afgelopen maanden hebben de kinderen onderwijs op afstand gevolgd. Nu mochten de leerlingen 
dan eindelijk weer echt “live” naar school. Het was een heel gepuzzel om een goed rooster in elkaar 
te zetten, dit vanwege het feit dat we in ons team een aantal collega’s hebben die in de risico groep 
vallen. Toch is het ons gelukt. De meeste kinderen hadden echt weer zin om naar school te gaan en 
de eerste paar dagen zijn dan ook goed en gezellig verlopen. Natuurlijk is het voor iedereen wennen 
om zich aan alle richtlijnen te houden, maar dit gaat tot nu toe erg goed. Hopelijk krijgen we voor 1 
juni, vanuit onze overheid, positief nieuws en mogen de scholen weer helemaal open. 
 
Vakantie- en studiedagen schooljaar 2020/2021 
Hieronder ziet u de vakantie- en studiedagen voor het komende schooljaar. Aangezien dat het 
volgend schooljaar een heel lang jaar is, hebben we een drietal extra compensatie- (vakantie) weken.  
 

Vakantie en vrije dagen:         

Herfstvakantie ma 19-okt t/m vr 23-okt 

Kerstvakantie ma 21-dec t/m vr 1-jan 

Voorjaarsvakantie ma 15-feb t/m vr 19-feb 

2e Paasdag   ma 5-apr       

Meivakantie   ma 26-apr t/m vr 14-mei 

2e Pinksterdag ma 24-mei       

extra-vakantie 1 ma 16-nov t/m vr 20-nov 

extra-vakantie 2 ma 22-mrt t/m vr 26-mrt 

extra-vakantie 3 ma 21-jun t/m vr 25-jun 

Studiedag 1 ma 5-okt       

Studiedag 2 ma 7-dec       

Studiedag 3 di 26-jan       

Studiedag 4 vr 18-juni       

Noot: Kerstmiddag, vrijdag 18 december en Carnavalsmiddag, vrijdag 12 februari, zijn de kinderen 

om 12.00uur uit. (’s Middags geen school). 

 

speciale data 

21 mei: Hemelvaart (geen school) 
22 mei: Studiedag    (geen school) 
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Formatie schooljaar 2020–2021                                             
Hieronder ziet u de groepsverdeling met invulling van de leerkrachten voor komend schooljaar.  
Ook komend jaar hebben we weer een aantal stagiaires. Hierover krijgt u later dit jaar meer 
informatie. Meneer Frank gaat ’s middags in de groepen 3 t/m 8 techniekonderwijs verzorgen. 
Juffrouw Michelle gaat op donderdagochtend aan de slag met hoog en meer begaafdheid en (samen 
met juffrouw Ingrid) gaat zij extra aandacht besteden aan dyslexie bij ons op school. Deze ochtend 
staat juffrouw Els in de klas van juffrouw Michelle.  
Juffrouw Roos (onderwijsassistent) gaat op donderdag en vrijdag werken met leerlingen met een 
eigen leerlijn. 
We zijn allemaal erg blij met deze verdeling en hopen er dan ook weer een mooi jaar van te maken.  

Groep Ma Di Wo Do vrij 

1-2A Michelle Michelle Michelle Els/Michelle Michelle 

1-2B Els Els Peggy Peggy Peggy 

3 Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette Bernadette 

4 Marjolein Marjolein Marjolein Marjolein Marjolein 

5 Marieke Myrthe Myrthe Myrthe Myrthe 

6 Astrid Astrid Astrid Astrid Astrid 

7 Jannie Laury Laury Jannie Jannie 

8 Christa Christa Christa Christa Christa 

Schakel- 
klas 

 Bea Bea   

 
Andere formatie gerelateerde zaken: 
Groep 3 heeft elke ochtend extra ondersteuning door meneer Frank, dit i.v.m. met de grootte van de 
groep. 
Groep 6 heeft op dinsdagen extra ondersteuning van juffrouw Marieke.  
Juffrouw Ingrid: Maandag, dinsdag en donderdag interne begeleiding. Woensdag regie voor 
leerlingen met eigen leerlijn. 
Juffrouw Laury: Donderdag en vrijdag interne begeleiding. 

 

 

 

 

 


