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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	  	  

!	  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.	  

	  	  
Enquête	  verkeersveiligheid	  
Vijf	  studenten	  van	  de	  opleiding	  Integrale	  

veiligheidskunde	  van	  de	  hogeschool	  Utrecht	  
doen	  bij	  ons	  op	  school	  onderzoek	  naar	  de	  
brand-‐	  en	  verkeersveiligheid.	  Voor	  wat	  betreft	  

de	  verkeersveiligheid	  willen	  ze	  een	  enquête	  
onder	  leerlingen	  uit	  groep	  6-‐7-‐8,	  
medewerkers	  en	  ouders	  uitzetten.	  Daarmee	  

willen	  ze	  inzichtelijk	  krijgen	  welke	  knelpunten	  
er	  zijn	  en	  hoe	  die	  eventueel	  kunnen	  worden	  

opgelost.	  Zouden	  jullie	  als	  ouder	  de	  enquête	  
willen	  invullen?	  Dank!	  

	  	  
De	  link	  is:	  
https://www.enquetesmaken.com/s/8c7f72c	  

	  	  
10-‐	  minutengesprekken	  
Van	  de	  bouwcoördinator	  van	  de	  bouw	  van	  je	  

kind	  heb	  je	  inmiddels	  bericht	  ontvangen	  over	  
de	  10-‐minutengesprekken.	  Dit	  keer	  gaat	  het	  
anders	  dan	  anders.	  Aan	  de	  ene	  kant	  omdat	  we	  

jullie	  kinderen	  minder	  gezien	  hebben	  en	  
daardoor	  hun	  ontwikkeling	  minder	  goed	  
hebben	  kunnen	  volgen.	  Anderzijds	  omdat	  

ouders	  nog	  niet	  de	  school	  in	  mogen	  komen.	  
Dat	  betekent	  dat	  je	  een	  ander	  en	  korter	  
rapport	  krijgt	  dan	  gewoonlijk.	  En	  dat	  de	  

gesprekken	  hetzij	  op	  het	  plein	  worden	  
gevoerd,	  hetzij	  digitaal	  of	  per	  telefoon.	  
Elke	  leerkracht	  kiest	  de	  vorm	  die	  hij/zij	  het	  

prettigst	  vindt	  in	  de	  huidige	  omstandigheden	  
en	  informeert	  jullie	  daarover.	  Jullie	  overleggen	  

met	  de	  leerkracht	  als	  er	  meer	  opties	  zijn	  om	  
uit	  te	  kiezen.	  
	  	  

	  
mooie	  maan	  

	  
Schoolreisjes	  en	  kamp	  
Zoals	  jullie	  begrijpen	  gaan	  de	  meeste	  

schoolreisjes	  dit	  jaar	  niet	  door,	  net	  zoals	  het	  
kamp	  voor	  groep	  8.	  Allen	  het	  schoolreisje	  van	  
groep	  7	  kan	  doorgaan	  omdat	  het	  bij	  het	  
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traditionele	  zeilen	  mogelijk	  is	  zich	  aan	  de	  
RIVM	  regels	  te	  houden.	  

Ook	  het	  afscheid	  van	  groep	  8	  gaat	  er	  heel	  
anders	  uitzien.	  De	  leerkrachten	  van	  groep	  8	  
hebben	  contact	  met	  de	  ouders	  van	  groep	  8	  

hierover.	  Een	  deel	  van	  de	  ouders	  zorgt	  er	  met	  
het	  team	  voor	  dat	  het	  afscheid	  	  toch	  nog	  
onvergetelijk	  wordt!	  

	  	  
Inspiratie	  
https://www.themontessorinotebook.com/	  

Dit	  is	  de	  website	  van	  Simone	  Davies,	  een	  
Montessori	  leerkracht	  die	  15	  jaar	  ervaring	  
heeft	  in	  het	  werken	  met	  0-‐3	  jarigen.	  Zij	  heeft	  

Jacaranda	  Tree	  Montessori	  in	  Amsterdam	  
opgezet	  in	  2008,	  een	  Montessori	  
kinderdagverblijf	  en	  het	  boek	  “The	  Montessori	  

Toddler”	  geschreven.	  	  Hardcore	  Montessori	  
en/maar	  interessant!	  
	  	  

	  
kranslegging	  op	  4	  mei	  bij	  monument	  in	  de	  witte	  de	  
withstraat	  

	  

Liefdevol	  aan	  de	  slag	  met	  jekind	  
Anoek	  Vrielink	  is	  een	  kindercoach	  die	  we	  via	  

een	  ouder	  op	  school	  kennen.	  Bijgaand	  een	  
korte	  beschrijving	  van	  wat	  zij	  doet	  –	  wellicht	  is	  
het	  iets	  voor	  jou	  of	  je	  kind.	  

	  
Ieder	  kind	  heeft	  andere	  ervaringen	  
meegemaakt	  en	  daardoor	  andere	  kanten	  die	  

zich	  verstopt	  houden	  of	  juist	  onaangekondigd	  

plotseling	  opduiken.	  Bewust	  of	  onbewust	  wil	  
je	  kind	  met	  zijn	  of	  haar	  gedrag	  iets	  

communiceren.	  Dit	  gedrag	  kan	  in	  extreme	  of	  
minder	  extreme	  vorm	  naar	  vormen	  komen,	  
denk	  bijvoorbeeld	  aan:	  verlegenheid,	  

faalangst,	  ongehoorzaamheid,	  zeuren,	  liegen,	  
ruziënde	  kinderen	  of	  angst	  om	  bijvoorbeeld	  
uit	  logeren	  te	  gaan	  logeren.	  

Herken	  je	  jouw	  kind	  in	  bovenstaande?	  Als	  
integratieve	  kinderCoach	  helpt	  Anouk	  

kinderen	  om	  hun	  gevoelens	  te	  ervaren	  en	  er	  
woorden	  aan	  te	  geven.	  Hierbij	  staat	  het	  
versterken	  van	  veerkracht,	  zelfvertrouwen,	  

zelfstandigheid	  en	  zelfrespect	  van	  kinderen	  
centraal.	  Bekijk	  voor	  meer	  informatie	  en	  
contactgegeven	  op	  haar	  website:	  

http://www.rainbow-‐warriors.nl	  

Kunst	  a	  la	  Giacometti	  met	  zwarte	  klei	  	  

	  

	  


