
 

 

 

Beste ouder, verzorger, 

Organisatie volgend schooljaar 

Voor volgend schooljaar gaat er niets veranderen aan de bezetting van de groepen. Meester Elmar 

gaat weer de hele week lesgeven aan groep 6 t/m 8. Juf Nicole en juf Marion blijven op dezelfde 

dagen lesgeven aan groep 3 t/m 5. Meester Hans blijft vier dagen lesgeven aan groep 1 & 2. Juf 

Nelleke die in het verleden al vaker met de kleuters heeft gewerkt zal in plaats van juf Trudy op 

maandag in groep 1/2 staan. Juf Noëlle werkt op vier ochtenden om extra ondersteuning te geven in 

de groepen en om bij bepaalde vakken met kleine groepjes te werken. 

Nieuwe leerlingen 
In de maanden mei en juni zijn Sam, Luuk, Jill en Cherine op school gestart. Dit maakt dat we inmiddels 
al het aantal van 61 kinderen op school hebben bereikt. En dat in een gemeente en provincie die te 
maken heeft met krimp van leerlingen. 
 
Al even oefenen 
Zoals via de mail al gemeld, willen we op dinsdag 13 juli aanstaande de groepen die naar een nieuwe 
klas gaan en dus naar een nieuwe juf of meester een dagje laten wennen in die nieuwe omgeving! 
De kinderen van groep 2 gaan dan naar groep 3 (en dus naar juf Nicole die op die dag werkt). De 
kinderen van groep 5 gaan die dag naar groep 6, en komen in de klas bij meester Elmar. De kinderen 
uit groep 8 mogen een dagje kleuteren bij de kleuters, dus lekker spelen binnen en buiten. 
 
Feestdag ter vervanging schoolreis 
Aankomende vrijdag (9 juli) hebben we een feestdag ter vervanging van de schoolreis gepland. We 
hopen op goed weer, want alle activiteiten zijn buiten op het veld bij de speeltuin. Duimt u met ons 
mee? Nu het protocol is aangepast en we weer hulp mogen inschakelen, maken we hier graag gebruik 
van. Dus wilt u helpen bij het begeleiden van groepjes (in ieder geval de ochtend, maar bij voorkeur de 
hele schooldag), dan horen wij het graag via m.geene-dekort@omnisscholen.nl .  
We starten en eindigen de dag op school. Voor het halen en brengen verandert er dus niets. De 
kinderen gaan veel rennen, springen en klauteren, dus dichte (sport)schoenen en makkelijke (sport) 
kleding is gewenst. En……de iPad kan thuisblijven, die gaan we niet gebruiken! Graag wel eten en 
drinken meegeven voor de ochtend -en middagpauze, zoals u gewend bent.    
 
Laatste schooldag donderdag 22 juli 
Wij zijn al druk bezig met het organiseren van deze dag. Informatie hierover volgt zodra het 
programma rond is. Wel zijn wij blij jullie al te kunnen meedelen dat de kinderen een voorstelling 
zullen geven aan het eind van de schooldag, waarbij ouders (binnen de geldende maatregelen) 
eindelijk weer aanwezig mogen zijn. In de voorstelling zal ook het traditionele jonassen/bezemen van 
de groepen 2, 5 en 8 naar de nieuwe klas verwerkt worden. Zoals gezegd volgen exacte tijden en 
informatie nog, maar u kunt er alvast rekening mee houden in uw agenda (het zal niet voor 12.00 uur 
zijn). 
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Portfolio 
De portfoliomap met het rapport gaat op vrijdag 9 juli met de kinderen mee en hoeft pas na de 
zomervakantie weer mee teruggenomen te worden.  
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie  25-10-21 t/m 29-10-21 
Studiedag  16-11-21   
Kerstvakantie  24-12-21 t/m 07-01-22 
Voorjaarsvakantie 25-02-22 t/m 04-03-22 
Studiedag  16-03-22   
Paasvakantie  15-04-22 t/m 18-04-22 
Meivakantie  25-04-22 t/m 06-05-22 
Hemelvaart  26-05-22 t/m 27-05-22 
Pinksterdag   06-06-22 
Studiedag en dag erna 23-06-22 en 24-06-22   
Zomervakantie  23-07-22 t/m 02-09-22 
 
Inzet ouders/verzorgers dit schooljaar 
Ondanks de Coronamaatregelen hebben ook dit schooljaar weer veel ouders/verzorgers zich op 
verschillende manieren voor de school ingezet. We willen alle ouders/verzorgers hier heel erg voor 
bedanken. Jullie zijn kanjers! 
 
Data komende periode 

Vrijdag 9 juli Rapporten mee naar huis 

Dinsdag 13 juli Oefenen nieuwe groep en lokaal 

Donderdag 22 juli Laatste schooldag 

Vrijdag 23 juli Begin zomervakantie 

Maandag 6 september  1e schooldag nieuwe schooljaar 

 


