Nieuwsflits schooljaar 2020-2021
Nummer 02
31-08-‘20
Agenda
31 augustus
31 augustus
10 september
15 september
23 september
25 september

Start project ‘Afval is (g)een kunst’
MR-vergadering
Informatieavond voor ouders vervalt
Schoolfotograaf
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Verjaardag juf Vera

Inloopochtenden en schoolfotograaf
Omdat we in de week van 21 september ook onze
inloopochtenden hadden gepland is de
schoolfotograaf verzet naar 15 september.
We hebben goed met haar doorgesproken hoe ze de
foto’s kan maken binnen de kaders van de RIVMafspraken.
Achteraf was deze wijziging niet nodig geweest want
op basis van de RIVM-afspraken kunnen de
inloopochtenden dit jaar helaas niet doorgaan.
Kalender
Vorige week heeft uw kind de kalender
meegekregen. Er staat een verkeerde datum in
het kalendergedeelte.
Op 24 juni is er geen studiedag, wil je dit
wijzigen?
De studiedagen voor komende jaar zijn:
• Woensdag 23 september
• Dinsdag 26 januari
• Vrijdag 30 april
• Maandagmiddag 14 juni
• Vrijdag 16 juli
Informatieavond
De informatieavond die gepland staat op donderdag
10 september zal niet ‘live’ plaatsvinden.
Het is niet mogelijk om ouders in school te
ontvangen en daarbij anderhalve meter afstand te
houden.
We informeren jullie in de loop van deze week op
welke wijze we jullie informatie geven over het
nieuwe schooljaar.

Fietsenstalling
Er is op onze school weinig plaats om de fietsen neer
te zetten. Wanneer je op loopafstand van school
woont wil je je kind dan lopend naar school laten
gaan.
Zomervakantie juli 2021
De landelijke begindatum van de zomervakantie
voor de regio zuid is 26 juli.
Voor ons begint de vakantie echter op 19 juli. Dit
heeft te maken met de Nijmeegse Vierdaagse. Onze
regio krijgt ontheffing van de overheid om een week
eerder met vakantie te gaan.
Weekhulp
We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar geen
kinderen meer aan te wijzen als weekhulp aan het
eind van de dag.
In plaats daarvan krijgen alle kinderen van de groep
een (huishoudelijke) taak waarvoor zij die week
verantwoordelijk zijn. Na een week rouleert dit.
Veel taken kunnen tussendoor onder lestijd gedaan
worden, sommige taken kosten enkele minuten aan
het eind van de dag.
Zo zijn we iedere dag met elkaar verantwoordelijk
voor een schoon en opgeruimd klaslokaal.
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