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Bijna vakantie 
Vrijdagmiddag 3 juli begint voor iedereen de vakantie.  
Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken.  
Vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin twee attenties mee gekregen.  
Eén van De Verrekijker en één namens SKOLO.   
 
Data (herhaling) 

 Vrijdag 3 juli om 12.00 uur begint de vakantie. Jammer genoeg kunnen we niet met ouders en kinderen 
samen afsluiten. Uitzondering hierop zijn de ouders van groep 8. Die op de verhoging mogen toekijken. 
“op gepaste afstand van elkaar” wel dichterbij aanwezig zijn. Alle andere ouders vragen we dan ook meer 
aan de zijkant te wachten. Wel zijn we met alle kinderen van groep 2 t/m 7 om 11.45 uur op het plein. We 
zullen dan groep 8 uitzwaaien die om 11.00 uur nog even een uurtje op school komen.  

 
Data (herhaling) 

 Week 32 ontvangt u via school een mail van Social Schools. 

 Maandag 17 augustus is de eerste schooldag na de zomervakantie. In de week voorafgaand zullen we een 
nieuwsbrief, bericht verzenden over de start. We gaan er nu nog van uit dat de richtlijnen dan hetzelfde 
zijn, maar misschien wijzigt er wel wat.  

 De startweek houden we nu in en met de eigen groep. Wel starten we het schooljaar met allerlei 
activiteiten die in het teken staan van kennismaken, groepsvorming, samenwerking etc..   

 De nieuwe kalender kunt u volgen op de nieuwe app van Social Scools. Maar voor de zekerheid nu al wat 
belangrijke data: 
17 t/m 21 augustus 2020   Startweek 
Maandag 31 augustus 2020   Studiedag leerkrachten; alle kinderen vrij.  
In de week van 7 t/m 11 september Startgesprekken; het is afhankelijk van de richtlijnen hoe deze 

plaatsvinden.  
Woensdag 7 oktober 2020 Studiedag voor alle leerkrachten van de scholen van SKOLO; alle 

kinderen vrij 
12 t/m 16 oktober    Herfstvakantie 
 

DE laatste nieuwsbrief van 2019-2020 

 


