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Belangrijke	  data	  
maandag	  22	  juni	  

!	  schooltandarts	  
woensdag	  24	  juni	  
!	  doordraaiuurtje	  

donderdag	  25	  juni	  
!	  afscheid	  van	  groep	  8	  
donderdag	  2	  juli	  

!	  laatste	  schooldag	  
vrijdag	  3	  juli	  
!	  studiedag	  alle	  kinderen	  vrij	  

	  
maandag	  17	  augustus	  
!	  start	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  

	  
Nieuws	  van	  de	  GGD	  	  
Jonge	  kinderen	  hebben	  vaak	  last	  van	  milde	  

luchtwegklacht,	  zoals	  een	  snottebel,	  een	  
loopneus	  en/of	  een	  lichte	  hoest.	  Meestal	  
komt	  dat	  door	  een	  verkoudheidsvirus	  waar	  ze	  

nog	  geen	  weerstand	  tegen	  hebben	  
opgebouwd.	  Afgelopen	  periode	  moesten	  deze	  

kinderen	  vaak	  thuis	  blijven	  en	  getest	  worden	  
omdat	  neusverkoudheid	  een	  symptoom	  van	  
het	  coronavirus	  kan	  zijn.	  	  

Het	  RIVM	  heeft	  de	  landelijke	  adviezen	  voor	  
wering	  en	  testen	  van	  kinderen	  van	  o	  tot	  6	  jaar	  
met	  neusverkoudheid	  aangepast.	  Kinderen	  uit	  

groep	  1	  en	  2	  mogen	  vanaf	  nu	  bij	  alleen	  
neusverkoudheid	  zonder	  koorts	  weer	  naar	  
school	  komen.	  Dit	  geldt	  niet	  als	  het	  kind	  

contact	  heeft	  gehad	  met	  een	  persoon	  met	  het	  
coronavirus	  of	  als	  een	  volwassen	  gezinslid	  van	  
het	  kind	  koorts	  en/of	  benauwdheidsklachten	  

heeft.	  In	  die	  gevallen	  moet	  het	  kind	  wel	  
thuisblijven.	  	  
Kinderen	  uit	  groep	  3	  tot	  en	  met	  8	  met	  

neusverkoudheid	  en/of	  hoesten	  en	  /of	  koorts	  
moeten	  wel	  thuisblijven.	  Dit	  blijft	  dus	  
hetzelfde.	  

	  

Twijfelt	  u	  of	  een	  ziek	  kind	  thuis	  moet	  blijven?	  
Neem	  dan	  contact	  op	  met	  de	  jeugdarts	  van	  de	  

GGD.	  U	  kunt	  de	  GGD	  bereiken	  via	  het	  
telefoonnummer	  020	  -‐	  555	  5202,	  van	  
maandag	  t/m	  vrijdag	  09.00	  -‐	  18.00	  uur,	  

zaterdag	  en	  zondag	  10.00	  -‐17.00	  uur	  
	  
Foto's	  in	  Parnassys	  

Van	  sommige	  kinderen	  staat	  er	  geen	  foto	  in	  
ParnasSys.	  Als	  er	  van	  uw	  kind	  geen	  foto	  in	  
ParnasSys	  staat,	  dan	  kunt	  u	  aan	  Dieke	  een	  

foto	  opsturen	  en	  dan	  zet	  zij	  hem	  bij	  uw	  kind.	  
	  
Kleutermeubilair	  

Wij	  hebben	  nieuw	  kleutermeubilair	  gekregen.	  
Ben	  je	  geïnteresseerd	  in	  een	  oud	  tafeltje	  en	  
stoeltje?	  Dan	  kun	  je	  dat	  komen	  halen.	  De	  

tafeltjes	  zijn	  van	  hout	  en	  ze	  zijn	  beschadigd,	  
maar	  vast	  mooi	  op	  te	  knappen.	  Maat	  van	  het	  
blad	  is	  60x40	  cm	  en	  er	  zijn	  twee	  hoogtes:	  50	  

of	  55	  cm	  (ongeveer).	  Wie	  het	  eerst	  komt,	  die	  
het	  eerst	  maalt!	  

	  

	  

Vakantierooster	  en	  feestdagen	  schooljaar	  
2020-‐2021	  	  

maandag	  17-‐08-‐2020	  	  
!	  start	  nieuwe	  schooljaar	  

maandag	  12-‐10-‐2020	  t/m	  vrijdag	  16-‐10-‐2020	  	  
!	  week	  herfstvakantie	  
maandag	  21-‐12-‐2020	  t/m	  vrijdag	  01-‐01-‐2021	  	  
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!	  2	  weken	  kerstvakantie	  
maandag	  22-‐02-‐2021	  t/m	  vrijdag	  26-‐02-‐2021	  	  

!	  1	  week	  voorjaarsvakantie	  
vrijdag	  02-‐04-‐2021	  
!	  Goede	  Vrijdag	  

maandag	  05-‐04-‐2021	  
!	  tweede	  paasdag	  
maandag	  03-‐05-‐2021	  t/m	  vrijdag	  07-‐05-‐2021	  	  

!	  meivakantie	  
Hier	  komt	  nog	  een	  week	  meivakantie	  bij	  –	  
hetzij	  de	  week	  ervoor,	  hetzij	  de	  week	  erna.	  

maandag	  24-‐05-‐2021	  
!	  Tweede	  Pinksterdag	  
vrijdag	  09-‐07-‐2021	  

!	  studiedag	  
maandag	  12-‐07-‐2021	  t/m	  vrojdag	  20-‐08-‐2021	  
!	  zomervakantie	  

	  	  
Andere	  vrije	  dagen	  zoals	  studiedagen	  volgen	  
binnenkort.	  De	  complete	  nieuwe	  

schoolkalender	  krijgt	  u	  net	  als	  de	  vorige	  twee	  
jaren	  op	  de	  eerste	  schooldag	  in	  het	  nieuwe	  

jaar.	  
	  
	  

	  


