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VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Het vakantierooster voor volgend schooljaar, 2020 – 2021, is bekend. Hieronder
vindt u de data:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

Van
19-10-2020
21-12-2020
22-2-2021
2-4-2021
27-4-2021
3-5-2021
24-5-2021
19-7-2021

Tot
23-10-2020
1-1-2021
26-2-2021
5-4-2021
16-5-2021
27-8-2021

De studiedagen en lesvrije dagen voor 2020-2021 zijn nog niet bekend. De
indeling voor deze dagen wordt in juni/juli gemaakt. Voor de zomervakantie wordt
u over deze dagen geïnformeerd.

KONINGSSPELEN: MOGEN WE OP U REKENEN?
Op vrijdag 20 februari informeerden we u over de
Koningsspelen van dit jaar, deze worden gehouden op
vrijdag 17 april op de sportvelden van Orioles in
Bergschenhoek!
Net als de voorgaande jaren hopen we er weer een
mooie en sportieve ochtend van te maken met de
kinderen! Maar daarbij kunnen we nog wel héél goed
hulp gebruiken!
Hoe geeft u zich op? U gaat naar Social Schools (via de app of website) en klikt
de ‘agenda’ aan. Vervolgens gaat u naar 17 april, en klikt u op ‘hulp bij
Koningsspelen’. U kunt dan aangeven of u bij de onderbouw (groep 1/2/3) of bij de
bovenbouw (groep 4/5/6/7/8) wilt helpen. Mogen we op u rekenen? Dan kunnen
we er met elkaar weer een mooi feestje van maken!
Een aantal van u heeft zich al opgegeven, daarvoor hartelijk dank!

BOUWVERKEER NIEUWE WONING
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er op het kavel
direct naast het schoolplein gebouwd gaat worden.
Vorige week konden we een dagje meegenieten van
de heipalen die de grond in werden gestampt,
gelukkig bleef het bij één dag !
We hebben contact gezocht met de aannemer die
deze woning gaat realiseren. Mochten er activiteiten
plaatsvinden (bijv. vervoer van groot materieel e.d.),
waarbij het fijn is dat we als school en ouders op de
hoogte zijn, dan neemt de aannemer contact met
ons op. Uiteraard stellen wij u dan weer op de
hoogte.

SCHOONMAAKAVOND: BEDANKT!
Alle ouders/verzorgers die afgelopen
maandagavond flink de handen uit de
mouwen hebben gestoken om de
school weer te voorzien van een extra
schoonmaakbeurt: HEEL HARTELIJK
BEDANKT! De school ziet er weer
heerlijk fris uit en dinsdagochtend rook
het ook zo lekker ;-)!

TERUGBLIK OPEN DAG
Afgelopen woensdagochtend hielden we, net als
alle andere basisscholen van Lansingerland, de
jaarlijkse Open Dag. We hebben met diverse
ouders kunnen kennismaken en hen op onze
beurt weer laten kennismaken met onze school!
Ook onze Leerlingenraad heeft hier een actieve
rol in vervuld door de ouders te woord te staan
en daarnaast met de peuters te spelen of een
boekje voor te lezen.
Ouders reageerden positief en enthousiast op de lessen die ze konden mee
bekijken in de klassen en op de onderwijsinhoud waar we over konden
vertellen.
Mocht u ook een rol hebben gespeeld in het noemen van onze school voor
de Open Dag: hartelijk dank daar dan ook voor!

GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA DOOR KINDEREN
Met enige regelmaat horen we dat er berichten, plaatjes
of foto’s op Whats-app verschijnen die niet fijn zijn. Ofwel
omdat ze over andere kinderen gaan, ofwel omdat er
woorden in staan die eigenlijk niet zouden moeten
bestaan. Dit geldt met name voor de hogere groepen, we
praten dan ook regelmatig met de kinderen over social
media gebruik. We willen ze vooral heel bewust laten
nadenken over hun gedrag in de digitale wereld.
Wilt u als ouder ook zeer frequent meekijken met het
social media gebruik van uw kind en hier, indien nodig,
ook het gesprek over aangaan?

GEVONDEN VOORWERPEN
Onze gevonden-voorwerpen-kast is weer aardig
gevuld met allerhande spulletjes: kleding,
handschoenen, sieraden, sjaals e.d.
Mocht u wat kwijt zijn, oftewel: waarschijnlijk is uw
kind iets kwijt ;-), komt u dan even kijken in deze
kast.
Hij staat direct rechts in onze hal bij de voordeur.
Wij maken hem graag weer leeg…!

