

Organisatie schooljaar 2020-2021
Corona en onderwijs
Na de zomer nemen we maatregelen en afspraken inzake Corona vanzelfsprekend nog steeds in acht. We houden ons aan de afspraken die
gelden en u kunt daarover info vinden via de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Pauze 2020-2021
Voor kinderen die na de zomer de pauze thuis doorbrengen, geldt dat zij een uur pauze hebben. We verwachten dat zij thuis lunchen. De
volgende pauzetijden worden gehanteerd:
11.30-12.30uur
Groep 1,2,3,6 en 8
12.00-13.00uur
Groep 4,5 en 7

Startgesprekken 2020-2021
Op maandag 31 augustus vinden er startgesprekken plaats tussen leerling- ouder en leerkracht. Voor dat gesprek wordt u in de week van 24
augustus uitgenodigd. Houdt u uw mail in de gaten? Het is echt van belang dat we u tijdens dat gesprek kunnen ontvangen. We zullen het tijdens
het gesprek hebben over de onderwijsbehoefte van uw kind en verwachtingen bespreken. Voor uw kind(eren) een waardevol moment om
doelgericht en gemotiveerd te kunnen gaan starten.

Vakanties
Herfstvakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Meivakantie

1 t/m 9 mei 2021

Meivakantie extra week

10 t/m 16 mei 2020

Zomervakantie

17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen
Goede Vrijdag

2 april 2021

vrijdag

Tweede Paasdag

5 april 2021

maandag

Koningsdag

27 april 2021

dinsdag

Hemelvaart (in meivakantie)

13 mei 2021

donderdag

Dag na Hemelvaart

14 mei 2021

vrijdag

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

maandag

Sinterklaas

4 december 2020

vrijdag

Donderdag voor de kerstvakantie

17 december 2020

donderdag

Vrijdag voor de kerstvakantie

18 december 2020

vrijdag

Vrijdag voor de meivakantie

30 mei 2021

vrijdag

Middag vrij

Studiedagen 2020-2021

16 oktober 2020 - 26 oktober 2020 - 19 februari 2021 - 1 maart 2021 - 31 maart
2021 - 1 april 2021 - 1 juli 2021 - 2 juli 2021 - 16 juli 2021

Rembrandtstraat 27 - 3035LL Rotterdam

