
 
Nieuwsbrief 23  –  29 mei 2020 

 
Meneer Harrie 
Vorige week hebben we 
op een waardige manier 
afscheid genomen van 
onze conciërge, meneer 
Harrie. Mede namens de 
familie willen we 
iedereen bedanken die 
meneer Harrie de laatste 
eer hebben bewezen. 
  

Volgende week 
Volgende week is de laatste week met onderwijs op school en thuis. Vanaf 8 juni gaan alle 
leerlingen weer naar school. Gisterenavond is het protocol bekend geworden waar we aan 
moeten voldoen. Samen met de MR zijn we aan het onderzoeken hoe we alles gaan 
wegzetten. Bij alles wat we doen en beslissen laten we ons informeren door deskundigen, 
bijv. het kamp en de afscheidsavond. Donderdag 4 juni zullen we kenbaar maken hoe alles 
zal lopen vanaf 8 juni. 

1 juni 2 juni 3 juni 4 juni 5 juni 
Vrij ivm 

Pinksteren 
*Groep ¾ 
Juf Elaine 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 
*Opvang: Anouk 

*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Elaine 
 

*Groep ½ 
Juf Marjolein en 
juf Leonie 
*Groep 5/6A 
Meester Jelle 
 
*Groep 5/6B 
Juf Anne 
 
*Opvang: Anouk 

*Groep ¾ 
Juf Elaine 
Tot half 1 
 
*groep 7 
Juf Kelly 
 
*Groep 8 
Meester Jelle 
 

 



 

Kamp groep 8 
De burgemeester van Berkelland heeft bekend gemaakt dat er geen kamp met overnachting 
mag plaatsvinden (ook geen overnachting op school). Wij gaan daarom voor een kamp 
zonder overnachting maar met 3 geweldige dagen. Vanmorgen hebben we dit met de 
leerlingen van groep 8 besproken en hebben ze mee mogen denken in de activiteiten. Vanuit 
de ideeën van de leerlingen gaan we een programma vaststellen. Ook hier laten we weer 
meekijken door deskundigen zodat alles past binnen de RIVM richtlijnen. Samen maken we 
er een mooi, gaaf en veilig kamp van!  
 

Nieuwe tractors 
De nieuwe tractors zijn volop in gebruik. Ze zijn aangeschaft van het Jantje Beton geld. 
Dankjewel OR! 

  
 
Schooljaar 2020-2021 
Ondertussen kijken we al naar volgend schooljaar en is in de MR de formatie en het 
vakantierooster besproken. Nog niet alles is duidelijk maar de globale lijnen zijn bekend. De 
losse studiedagen worden op een later tijdstip bekend. 
 
Formatie: welke leerkracht in welke groep? 
Groep 1-2: juf Laura en juf Marjolein 
Groep 3-4: juf Elaine 
Groep 5-6: meester Jelle 
Groep 7-8: juf Anne en juf Kelly 
Juf Leonie blijft onderwijsassistent volgend schooljaar in verschillende groepen.  
 
Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 t/m 26 februari 
2021 

Goede vrijdag en 2e 
Paasdag 

2 en 5 april 2021 

Meivakantie (incl. 
Koningsdag en 
bevrijdingsdag) 

26 april 2021 t/m 7 mei 2021 



Hemelvaartsdag + 
vrijdag 

13 en 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021 

 

Enquête BSO Avonturijn 
Deze week hebben alle kinderen een enquête mee gekregen van kinderopvang Avonturijn. 
Graag allemaal invullen en weer retourneren op school volgende week. 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
 

 

Bijlage 
- Brief en aanmeldingsformulier HV voor groep 7 


