
Schooljaar 2020/2021 

Het lijkt alsof school 

nog maar net is be-

gonnen, maar nog 

een week en dan is 

het alweer herfstva-

kantie. Leerlingen 

hebben hun draai ge-

vonden en komen 

met veel plezier naar 

school. Het thema 

van de kinderboeken-

week ‘En toen?’ is 

overal in school aan-

wezig. Er is zelfs een 

film over de prehistorie 

te zien.  

 

Personeel 

Enkele leerkrachten 

en assistenten moes-

ten de afgelopen tijd 

thuis blijven vanwege 

verkoudheidsklach-

ten. Gelukkig is geen 

van hen positief ge-

test op corona. 

 

Activiteiten 

Als afsluiting van de 

Kinderboekenweek is 

Clown Kiko vandaag, 

9 oktober op school 

geweest om een 

voorstelling te geven 

voor de leerlingen. Zij 

hebben allemaal ge-

noten van haar optre-

den. 

Op 3 november is het 

Nationaal Schoolont-

bijt bij ons op school, 

met het thema ‘Een 

betoverende tijd be-

gint met een gezond 

ontbijt’.  

De kinderen kunnen ge-

nieten van een heerlijk 

ontbijt dat is samenge-

steld volgens de richtlij-

nen van De Schijf van 

Vijf. 

 

Afgelaste activiteiten 

De Kijkavond voor de 

ouders op 15 oktober 

gaat helaas niet door, 

vanwege de nog steeds 

geldende coronamaat-

regelen. 

 

Omgekeerde ouderge-

sprekken 

De omgekeerde ouder-

gesprekken,  voor de 

ouders van de kinderen 

die nieuw in de groep 

waren, verliepen anders 

dan normaal, omdat 

ouders niet op school 

konden komen. Daarom 

hebben de gesprekken 

via de telefoon of beeld-

bellen plaatsgevonden. 

Fijn dat het op die ma-

nier kon! 

 

Schoolfruit 

Wij zijn dit schooljaar 

weer ingeloot voor het 

ontvangen van school-

fruit! Van 9 november 

2020 t/m 16 april 2021 

ontvangen wij 3 porties 

groenten en fruit per 

week. Dit wordt geza-

menlijk in de klas gege-

ten. 

Schoolmelk 

Tot en met vorig school-

jaar moest schoolmelk 

worden aangevraagd door 

de ouders zelf. Dat is nu ver-

anderd. Van 2 november 

2020 t/m 9 april 2021 ont-

vangen wij gratis school-

melk voor alle kinderen! Er is 

variatie in melk, karnemelk 

en yoghurt. 

U ontvangt hierover na de 

herfstvakantie meer infor-

matie. 

 

Vakantiepas 

Met de vakantiepas kun-

nen de kinderen in de 

herfstvakantie weer mee-

doen met allerlei verschil-

lende activiteiten. Een 

spannende film kijken in 

theater Dakota of speuren 

in het Zuiderpark. Lekker 

dansen in de disco of spet-

teren in het zwembad. 

Naar het Museon of Kinder-

boekenmuseum en nog 

veel meer. Kijk voor alle ac-

tiviteiten en kortingen op 

www.vakantiepas.nl. U kunt 

uw kind daar ook gratis op-

geven als vakantiepasclub-

lid. 

 

Verkoudheidsklachten 

Kinderen onder de 12 jaar 

met verkoudheidsklachten 

mogen gewoon naar 

school komen. Heeft uw 

kind koorts, dan blijft het 

thuis. Natuurlijk kunt u zelf 

het best inschatten of uw 

kind fit genoeg is om naar 

school te gaan.  
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Belangrijke data: 

 

30 september  t/m 11 

oktober 

Kinderboekenweek 

 

15 oktober 

Nieuwe film van school 

voor de website wordt 

opgenomen 

 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie 

 

24 oktober 

Einde zomertijd 

 

3 november 

Nationaal Schoolontbijt 

 

10 november 

Schoolfotograaf 

 

20 november 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 
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