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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 
De 
schoolbeloning 
is in aantocht. 
Samen hebben 
de kinderen dit 
schooljaar 
alweer 20 
ballen 
verdiend. 

Oud papier: 
De eerste volgende ophaaldatum voor oud 
papier, 19 februari, valt midden in de 
vakantie. U kunt deze avond vanaf 18.00 uur 
gewoon uw papier aan de straat zetten. De 
oud papier vaders komen dan vanaf 18.30 uur 
uw papier weer ophalen. 

Koningsspelen:  
Op vrijdag 17 april worden dit jaar de 
koningsspelen gehouden. U krijgt hierover 
t.z.t. alle benodigde informatie. 
Ouders die het leuk vinden om een 
sportworkshop te organiseren kunnen dit 
kenbaar maken bij: rpostel@skolo.nl en 
idamhuis@skolo.nl  
 

MR update 
Gisteren hebben we met de MR gesproken 
over de nieuwste ICT ontwikkelingen die dit 
jaar voor De Verrekijker op de planning staan. 
De volgende vergadering wordt dit punt weer 
geagendeerd. We willen op deze wijze de 
ontwikkelingen goed volgen en meedenken. 
De schoonmaak van de school is door ons als 
extra punt aangedragen, naast de andere 

punten die volgens de jaarplanning 
geagendeerd stonden. 
De volgende vergadering zal in april 
plaatsvinden. Deze avond zullen we het 
veiligheidsprotocol en de formatie bespreken.  

Vakantierooster 2020 - 2021 
* Herfstvakantie:      
12-10-2020 t/m 16-10-2020 
* Kerstvakantie:       
21-12-2020 t/m 01-01-2021 
* Carnaval:  
15-02-2021 t/m 16-02-2021 
* Voorjaarsvakantie:    
22-02-2021 t/m 26-02-2021 
* Pasen:                             
05-04-2021 
* Meivakantie:                  
26-04-2021 t/m 07-05-2021 
* Koningsdag:                   
27-04-2021  (valt in meivakantie) 
* Hemelvaart:                   
13-05-2021 t/m 14-05-2021 
* Pinksteren:                     
24-05-2021 
* Zomervakantie:             
12-07-2021 t/m 20-08-2021 

Dit rooster kunt u ook vinden op 
https://kbsdeverrekijker.nl/vakantierooster/ . 

 
Aanvragen verlof:  
Op onze website 
https://kbsdeverrekijker.nl/formulieren/ kunt 
u het aangepaste formulier voor 
verlofaanvragen vinden.  
 

Puur: 
Als bijlage vindt u een uitnodiging namens de 
parochie Maria Vlucht. 
 

Goed onderwijs dichtbij
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De kalender van februari en maart. 
 
Zondag 2 februari    Vormselviering 09:30 uur MG kerk 
Dinsdag 4 februari    Postdag 
Dinsdag 11 februari    Inloop/kijkmoment   8.30-8.45 uur 
Vrijdag 14 februari    Carnavalsviering 9.00-14.00 uur 
Woensdag 19 februari   Oud papier 
Ma 17 t/m vr 21 februari   Voorjaarsvakantie 
Ma 24 t/m di 25 februari   Carnaval vrij 
Vrijdag 28 februari    Rapport 
 
 
Dinsdag 3 maart    Postdag 
Maandag 9 maart    Oudergesprekken/ driehoeksgesprekken 
Dinsdag 10 maart    Oudergesprekken/ driehoeksgesprekken 
Woensdag 18 maart    Inloop/kijkmoment   8.30-8.45 uur 
      Oud papier  
Dinsdag 24 maart    OR vergadering 
Woensdag 25 maart    Grote rekendag 
 
Donderdag 23 april    Inloop/kijkmoment   8.30-8.45 uur 
 
  
*Voor deze groepen komen in de week van het schaatsen de gymlessen op vrijdag te 
vervallen.  
Voor alle overige data verwijzen we naar het ouderportaal. 
 
 


