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Vacature
In de vorige Schansinfo heeft u kunnen lezen dat
er een vacature was voor de donderdag in groep
7/8. We zijn blij dat we daar inmiddels een
geschikte leerkracht voor hebben kunnen vinden,
ze heet Nina Keun. Juf Nina is een goede,
enthousiaste en ervaren leerkracht en werkt al
jaren, oa in de bovenbouw, voor OPO
Noordenveld.

Afsluiting van het schooljaar
Net als de afgelopen tijd, mogen de komende
weken nog steeds geen ouders in de school.
Verder zijn alle vieringen afgelast. Daarom zullen
een aantal dingen anders worden georganiseerd
dit jaar. De meester- en juffendag gaat
bijvoorbeeld ook niet door op 1 juli. Wel maken
we er die dag een leuke dag van in de eigen klas.
Voor groep 8 wordt op dinsdag 30 juni nog een
extra leuke dag georganiseerd.
Op de laatste schooldag doen we wel leuke
activiteiten, maar met zo weinig mogelijk
‘vermenging’ van de groepen. De kinderen
hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen.
Er zullen meer zaken anders gaan dan voor de
coronasituatie. Deze worden hieronder verder
uitgelegd.

Oudergesprekken
Door de coronasituatie zijn fysieke
oudergesprekken niet mogelijk. Hiervoor zoekt
de leerkracht een andere oplossing.
De groepsleerkrachten zullen een 10-minutengesprek hebben met de ouders via
(beeld)telefoon. Daarvoor wordt een belafspraak
met u gemaakt. De gesprekken zullen zo veel
mogelijk plaatsvinden in de week van 22 tot 26
juni.

Rapporten
Het schoolrapport gaat normaal gesproken twee
keer per jaar mee naar huis. Daarin staan de
vorderingen van het afgelopen half jaar. Dit keer
hebben we echter vanaf het vorige rapport te
weinig nieuwe en goede informatie kunnen
verzamelen over de ontwikkeling en de
vorderingen van uw kind. Daarom komt er deze
keer geen nieuw schoolrapport uit. In plaats
daarvan krijgen de kinderen een aangepast
rapport mee naar huis.
Hierin kijken we samen
terug op de afgelopen
periode.

Toetsen
We nemen altijd Citotoetsen af voor de
hoofdvakken aan het einde van het schooljaar.
Er is lang over gediscussieerd of we deze toetsen
in deze tijd het beste voor of na de
zomervakantie zullen afnemen. Elke school mag
daar zelf een beslissing over nemen. Uiteindelijk
is besloten dat we op onze school de toetsen
toch nog zo veel mogelijk voor de zomervakantie
afnemen in groep 3 tot en met 7. We denken dat
de kinderen daar wel goed genoeg op voorbereid
zullen zijn. De toetsen geven ons bruikbare
gegevens over hoe we na de zomervakantie
meteen kunnen inspelen op problemen die er
misschien nog zijn. Het lukt niet om álle toetsen
voor de zomervakantie af te nemen. Na de zomer
doen we de rest.
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Vakantierooster 2020-2021
Vakantierooster

Belangrijke data
21 juni

van

22 juni

Vaderdag: Kinderen van groep
1 t/m 4 maken een cadeautje
MR vergadering

23 juni

GMR vergadering

22-26 juni

Tot en met

Herfstvakantie

12-10-‘20

16-10-‘20

Kerstvakantie

21-12-‘20

01-01-‘21

Voorjaarsvakantie

22-02-‘21

26-02-‘21

Paasvakantie

02-04-‘21

05-04-‘21

30 juni

Meivakantie
Bevrijd.dag
(in meivak)

26-04- ‘21

07-05-‘21

30 juni

Oudergesprekken via
(beeld)telefoon
Kennismakingsuurtje groepen
volgend schooljaar
Extra leuke dag groep 8

05-05-‘21

idem

1 juli

Feestelijke dag in alle klassen

Hemelvaart

13-05-21

14-05-‘21

Pinkstervakantie

24-05-‘21

idem

2 juli

Zomervakantie

12-07-‘21

20-08-‘21

-Rapport mee
-Groep 8 vrij!
Laatste schooldag:
Alle kinderen om 12:00 uur vrij.

3 juli

Naast bovenstaande vakantiedagen zullen de
kinderen een aantal dagen vrij zijn in verband
met studiedagen en dergelijke. Deze worden aan
het begin van volgend schooljaar
gecommuniceerd.
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Hoera, dit jaar toch nog een Sport & Spel Festival!
Het leek er in eerste instantie op dat er dit jaar, vanwege het Corona virus, geen sport & spel festival zou
plaatsvinden. Gelukkig worden de regels inmiddels een beetje verruimd en kunnen we, in overleg met de
gemeente en in aangepaste vorm, toch een mooi programma bieden in de laatste week van de
zomervakantie. Geen hele dagen zoals jullie gewend zijn, maar drie middagen van 13:30 tot 16:00 uur.
Kinds uit groep 3 t/m 8 nodigen we hierbij van harte uit om er bij te zijn! We verklappen nog niet alles wat
we gaan doen, maar lichten wel alvast een tipje van de sluier op. Op dinsdag 11 augustus zijn we te gast op
de speelweide van het Molenduinbad, we gaan niet zwemmen, maar wel veel leuke spelletjes doen. Op
woensdag 12 augustus worden we verwacht op de Survivalbaan en op donderdag 13 augustus sluiten we af
met een Vossenjacht bij Natuurplaats Noordsche Veld.
Alvast goed om te weten dat we ons vanwege Corona aan een aantal regels moeten houden: iedereen
desinfecteert bij aankomst zijn of haar handen, we houden 1,5 meter afstand van de begeleiding van 18
jaar en ouder en (groot-)ouders en verzorgers mogen hun kinderen halen en brengen, maar niet blijven
kijken.
Deelname kost € 3,00 per middag of € 7,50 voor drie dagen, inclusief water, ranja en fruit. Heb je zin om
mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via 06-57133765 of
info@beweegdorpnorg.nl.
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